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Introdución: 
O Fondo Galego e o labor na 

nova lexislatura local (2011-2015)

Teresa París, Concelleira de servizos sociais, muller e ensino 
do Concello de Redondela, e Presidenta do Fondo Galego 

de Cooperación e Solidariedade
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Durante o ano 2012 o FGCS cumprirá 15 anos desde a súa constitución, e con este horizonte abrimos a nova 

lexislatura da nosa asociación municipalista. A idea principal para afrontala é que a nosa historia recolle a expe-

riencia e a imaxinación precisa para afrontar os retos dos tempos que corren.

No inicio do Fondo, no decorrer do ano 1997, chegar a  mancomunar os esforzos solidarios (daquelas indivi-

duais) que brotaban da administración local galega, foi o obxectivo marcado por aqueles dez primeiros Concellos 

fundadores do Fondo, un obxectivo claro en prol da sustentabilidade e da calidade do proxecto;  por a andar unha 

política pública común desde o local, dirixida a presentar a solidariedade galega no mundo.

O Fondo Galego ten superado o minifundismo político grazas a unha visión diferenciada e  sensible, colaboran-

do, coordinándonos e cooperando entre nós, conferíndolle así un sentido de calidade e de longo prazo, superador 

dos vaivéns políticos ou ideolóxicos. Isto foi e está a ser posible, porque asumimos e defendemos a importancia de 

fuxir das disputas partidarias e dos personalismos, e estas ideas inxírense no modelo que fomos construíndo  no 

noso devir como organización solidaria.

A idea sempre foi sermos eficientes, concentrar esforzos, influír no global desde o local, e caracterizar a nosa 

solidariedade en procesos de desenvolvemento humano que se centrasen no local. Os nosos saberes específicos. 

A nosa pegada.

Neste lustro de traballo en rede, conseguimos acumular unha experiencia operativa, know how, que nos capaci-

ta para os tempos que hoxe nos toca vivir. A crise económica que nos afecta moi directamente as Administracións 

locais, obriga a repensar métodos de traballo en todos os ámbitos.

As novas Liñas Estratéxicas 2011-2015 recén aprobadas en Comisión Executiva, asumen este contexto con rea-

lismo, mais con argumentacións claras ao respecto da relevancia do noso papel e das nosas achegas, como exemplo, 

dentro e fóra, dun exercicio de seriedade e boas prácticas, e modelo inclusive para outros eidos das administracións.

O Fondo Galego presenta resultados: é hoxe modelo para a cooperación portuguesa e alemá, nun proxecto 

financiado pola Comisión Europea. Comparte liñas estratéxicas coa Asociación Nacional de Municipios Cabover-

dianos (ANMCV), aos que estamos acompañando no seu camiño ao desenvolvemento desde hai unha década, con 

resultados tanxibles. En Nicaragua, facemos parte do proceso de desenvolvemento humano que o INPRHU-Somo-

to, organismo de referencia en Centroamérica, executa na rexión norte do país. En Santiago de Cuba realizamos 

e afianzamos o Plan Maestro da cidade histórica, e por toda América Latina temos espallado o financiamento a 

proxectos das ONGD galegas, que teñen apoiado proxectos en prol dos Obxectivos do Milenio, e que reforzaron o 

tecido asociativo galego do sector da solidariedade.
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Así mesmo, en converxencia coa Xunta de Galicia por medio dun pacto sólido que superou todas as alternan-

cias, temos co-financiado decenas de proxectos, e estendido un Plan de sensibilización anual desde o 2004, no que 

tentamos achegar de forma tanxible ás entidades socias do Fondo unha retroalimentación do que o Fondo leva 

feito nestes anos, e tamén involucrar a un número cada vez maior da poboación na importancia da cooperación 

“interpares”, no noso caso, no municipalismo, e que se comprenda cada vez mellor, apoiándonos en ideas e activi-

dade ben diversas. 

Os Plans anuais de Sensibilización son así pois un proxecto de capacitación para a cidadanía global na que 

vivimos, e irremediablemente viviremos cada día máis. Centos de exposicións, actividades culturais, cursos de 

formación ou simplemente, a visibilización práctica do traballo do Fondo, fan parte deste programa, onde destaca 

Vacacións con Traballo, programa de voluntariado internacional e profesional para os traballadores da nosa admi-

nistración, de sensibilización, mais tamén de evidente achega de cooperación técnica.

Seguir apostando de seguro por este camiño, recoller as boas prácticas destes xa case 15 anos e consolidar 

este modelo sen renunciar ao espazo local da solidariedade, son os retos para a nova lexislatura.  E agora máis 

que nunca, sabedores das especiais circunstancias de dificultade con que moitos concellos están traballando, é 

momento de dar opcións e ser receptivos nos casos que así o requiran, non queremos que ninguén quede fóra nin 

atrás, todo o contrario, agora máis ca nunca é necesaria cada unha das achegas, por pequena que poida parecernos. 

Grao a grao vaise labrando a fortaleza do noso proxecto.   

Por último cómpre adicar unhas palabras a Don Alfredo Novoa, Presidente do Fondo desde a súa fundación, 

e actor imprescindible dos resultados dunha época do municipalismo galego, que agora me vexo no pracer de 

continuar. 

E evidente que nestes intres, aínda que a tendencia da grave crise económica persiste e iso é por suposto, unha 

grande contrariedade para tódolos actores da cooperación, os inicios e a posta en marcha do Fondo, así como a 

rodaxe de todos estes anos, é unha herdanza que temos que coidar. No Fondo seguiremos sumando. Grazas Alfredo.
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Historia breve do Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade

Alfredo Novoa, Tenente Alcalde do Concello de Oleiros 
1987-2007, e Presidente do Fondo Galego 1997-2011
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1 O punto de partida: a solidariedade en Galicia

Neste 2011 publicouse un estudo da Universidade de Santiago de Compostela, que desprendía datos interesan-

tes sobre a percepción da cidadanía galega da cooperación internacional para o desenvolvemento. 

No estudo, pese a que se intuía un descoñecemento e desvinculación moi elevado a respecto do panorama en 

Galicia por parte da cidadanía, reflectíase un apoio moi sólido ao exercicio destas competencias desde as institu-

cións galegas, a Autonomía e os propios Concellos. E este apoio, concluía, tamén era moi maioritario en situacións 

de crise.

Poderíase dicir que a propia historia do Fondo Galego xa tería concluído esta imaxe. Diante dun escenario 

complicado pola propia xenética do municipalismo galego oficial, o Fondo apoiouse en toda a súa andaina nun-

has relacións institucionais e persoais, que teñen consolidado un modelo inédito no país: unha política pública 

mancomunada desde o poder local que sitúa a Galicia no mundo, e que opera baixo unha modalidade que prima 

a eficacia e a eficiencia.

O Fondo é unha das pegadas continuadas estratexicamente da acción exterior de Galicia, que presentando un 

traballo de reflexión e planificación, vese recompensada na plasmación da lectura destes case 15 anos de traballo. 

Case 15 anos, onde o Fondo non camiñou só da man das institucións públicas, senón que en todo momento, a xera-

ción de circuítos de comunicación co tecido asociativo da solidariedade galega, de ONGD´S, ou do asociacionismo 

de base local, foi metodoloxía de traballo diario.

Cando a idea do Fondo comezou a brotar, estimulados  co nacemento da Coordinadora de ONGD´s, e outros 

Fondos de base municipalista, durante a década dos 90, o escenario da cooperación local galega era o da frag-

mentación. Non fallaba a solidariedade d@s galeg@s, que participaban activamente diante das catástrofe huma-

nitarias, ou con implicación nas manifestacións sociais a prol da coperación internacional. Fallaban as estruturas.

Os novos movementos sociais nacidos do final da Guerra Fría, coma o movemento do 0,7%, axitaban ás ci-

dadanías dos países europeos desde finais dos 80, coa caída do Muro. No Estado español o apoio da cidadanía 

foi progresivo e rotundo, e así os 90 son a década da explosión do sector: medran as ONGD´s, o asociad@s, @s 

oluntari@s, desde as organizacións cristiáns até os partidos políticos ou os sindicatos. 

En Galicia, toda esa demanda social de promover canais eficaces de solidariedade cos países subdesenvolvidos, 

chegou con retraso ao campo institucional e non tanto ao non gobernamental, xa que desde 1991 contábase coa 
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Coordinadora Galega de ONGD´s. No 1997 chegaría o Fondo, cun sistema de cotas mínimas, e unha Declaración 

programática que convidaba a todos, aos pequenos, aos medianos e aos grande, aos da costa ou aos do interior. E 

non sería até 2005 que teríamos unha Lei Galega de Cooperación para o Desenvolvemento.

O sector que aí naceu en Galicia, tanto o público coma o non gobernamental, foi gañando en madurez e boas 

prácticas, mais todos os comezos son difíciles, e o Fondo fixo desde os Concellos un esforzo por dotar a coopera-

ción local de calidade e estabilidade, e dun proxecto a longo prazo que puidese ser obxectivable, en complicidade 

e desde a sociedade civil, mais coa implicación institucional que a cidadanía reclamaba. 

E cómo naceron esas estruturas municipalistas?

2 A crónica da fundación do Fondo Galego

O Fondo xurde en decembro de 1997 como concreción dese esforzo por habilitar estruturas no país que ver-

tebren a solidariedade e a cooperación internacional doutro xeito, en suma, cooperando aquí primeiro, para poder 

cooperar no exterior con máis eficacia e coherencia. 

O proceso de xestación iniciouse en 1995 nunha xuntanza mantida entre o IGADI e a FEGAMP, presidida entón 

por Julio álvarez, alcalde de Quiroga (Lugo). 

Con certa receptividade pero nun momento escasamente oportuno debido ó proceso de achegamento vivido 

pola FEGAMP e a Federación Galega de Concellos, o proxecto debeu demorarse. Ese tempo de prórroga foi apro-

veitado para realizar un amplo traballo de campo a fin de coñecer o estado real da cuestión, resumido nun estudo 

publicado na revista Grial. 

Resolto pola FEGAMP o seu proceso de unificación, o 30 de novembro de 1996 celebrouse na Residencia de 

Patos (Panxón-Nigrán) un encontro impulsado polo IGADI: os concellos de Nigrán e Oleiros, a Dirección Xeral de 

Relacións Institucionais da Xunta de Galicia, a FEGAMP, o Centro de Información de Nacións Unidas en España, e 

a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), co obxecto de debater entre os Concellos e as ONGD a 

posibilidade de impulsar esta iniciativa. 

Aquela xornada sobre “A xestión local da solidariedade internacional” serviu para que a Administración local 

galega, como se recolle nas conclusións, asumise “como liña de actuación propia a participación en proxectos e 
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programas de solidariedade internacional”. O encontro decidiu trasladar á FEGAMP a proposta de crear un “Fondo 

Local Galego para a Cooperación e a Solidariedade”.

Creouse a seguir unha Comisión Mixta de carácter técnico entre representantes do IGADI e da FEGAMP, presi-

dida por Anxo Quintana e Xulio Ríos, para avanzar na realización dos obxectivos fixados e crear un Fondo Galego. 

Deuse traslado a todos os Concellos, Deputacións e ONGDs daquel primeiro estudo sobre a realidade da coopera-

ción en Galicia, publicáronse artigos en prensa para situar o tema no punto de mira da opinión pública, intentando 

sensibilizar, provocar certo debate e presenza do problema. Esta Comisión Mixta decidiu convocar unha xornada 

de traballo para o 30 de maio de 1997 na Escola Galega de Administración Pública cun triplo obxecto: coñecer as 

experiencias de funcionamento dalgúns dos Fondos existentes no Estado; avanzar no deseño do perfil do que de-

bía ser o Fondo Galego; e constituír unha comisión xestora para a creación do devandito Fondo. Todas as entidades 

locais e provinciais galegas foron convidadas.

Coa participación de representantes da FEMP, do Fons Mallorquí e de Euskal Fondoa, a xornada resultou un 

éxito total, e constatouse a existencia dunha clara e decidida vontade para acelerar os acontecementos. Elaborada 

a Declaración Programática e os Estatutos, ambos os dous documentos son sometidos a debate e consulta de todos 

os Concellos que participan no proceso fundacional, á propia FEMP, á FEGAMP, e mesmo aos diferentes Fondos 

existentes no Estado, cos que comeza a artellarse unha relación de colaboración e entendemento cada vez máis 

estreita.

Recollidas as oportunas suxestións, o 27 de xuño de 1997 reúnense en Santiago os representantes dos Con-

cellos do Carballiño, Fene, Moaña, Porto do Son, Corcubión, Nigrán, O Irixo, Oleiros, Allariz, Culleredo, Arteixo e do 

propio IGADI. Aprobados e asinados, formalízase a presentación dos Estatutos no rexistro correspondente, inscri-

bindo a entidade o 4 de setembro de 1997. 

A proximidade das eleccións autonómicas (19 de outubro de 1997) aconsellou unha certa demora do proceso 

para evitar que no mesmo interferisen tensións alleas que podían menoscabar o imprescindible consenso que 

debía animar e presidir o proceso de constitución do Fondo. O 12 de decembro de 1997 reuníronse novamente os 

Concellos promotores e o IGADI para asinar a Declaración Programática, elixir a súa Comisión Executiva e aprobar 

o baremo de cotas mínimas.

A metodoloxía básica da rede: a Declaración Programática
A Declaración Programática é o nexo filosófico, a base mínima de entendemento para o exercicio das políticas 
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de cooperación e solidariedade por parte das Administracións locais galegas que definiu o Fondo Galego. As re-

flexións de maior interese deste texto son as seguintes:

• Reivindica a necesidade dun compromiso das institucións para superar a realidade dun mundo dividido en 

sociedades ricas e empobrecidas, e asume a xestión local dese compromiso, entendido como “un espazo de 

encontro entre as diferentes sensibilidades políticas e partidarias... evitando atomizacións, competitividades 

estériles, fraccionamentos ou duplicidades”.

• O Fondo entende a cooperación como un método e unha estratexia para vertebrar a solidariedade cos pobos e 

sociedades máis desfavorecidas, comprometendo, impulsando e propiciando a creación dun tecido solidario en 

cada poboación de xeito que se abra camiño a esixencia dunha nova orde económica internacional máis xusta 

e a erradicación daquelas trabas e impedimentos que dificultan a eliminación da pobreza e as desigualdades.

• Apóstase polo compromiso co fortalecemento do poder local e democrático nos pobos en vías de desenvol-

vemento para facilitar a súa incorporación a procesos de progreso baseados en transformacións políticas, 

económicas e sociais que aseguren un maior e pleno respecto dos dereitos humanos.

• Considera de enorme valor impulsar a sensibilización e comprensión cidadá arredor da necesidade de exercer 

unha rica e maior solidariedade do Norte co Sur, con políticas xenerosas e abertas á participación plural dos di-

ferentes e múltiples axentes sociais, conscientes de que non soamente se trata de favorecer con estas políticas 

un desenvolvemento sostible e integral nos países destinatarios de axuda senón igualmente de incrementar a 

conciencia social e crítica dos nosos cidadáns, de potenciar a recuperación dunha ética firmemente asentada 

en valores humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre todas as persoas.

Os primeiros pasos asentáronse e asumíronse intrinsecamente polos actores impulsores e convidados. O Fondo 

comezaba a camiñar.

3 O Fondo Galego no s.XXI: o desenvolvemento da rede cooperante

Non será nesta Breve historia onde nos deteñamos a analizar datos agregados ou intervencións por países do 

Fondo. Non haberá lugar nesta publicación a deternos nese percorrido, nin a presentar un a unha as actividades e 

proxectos que en todo este tempo o Fondo leva implementando, fóra e dentro de Galicia. 
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Mais si, cómpre vincular os resultados que podemos observar destes tres lustros de vida, aos obxectivos cos que 

decidimos nacer como entidade municipalista de cooperación internacional. E repasar así, o desenvolvemento da 

rede cooperante que se estendeu polos Concellos de Galicia durante o século XXI.

Os obxectivos e os resultados do Fondo Galego
En primeiro lugar, o Fondo quería superar a caracterización da solidariedade local como un feito puntual e 

disperso. Procurábase a profesionalización gañando eficiencia na xestión, procurando calidade que mellorase os 

intereses dos parceiros e beneficiari@s, coa idea de consolidar relacións e proxectos con garantía de continuidade 

no tempo, e de capacidade transformadora real.

Os resultados están aí. En primeiro lugar, porque a estrutura operativa do Fondo marcouse desde  o primeiro día 

a responsabilidade de repensar periodicamente o seu actuar. Isto plásmase nas Liñas Estratéxicas; que acompañan 

os cambios de ciclo dos gobernos locais, mapas de actuación en canto aos ritmos e contidos do proxecto. A evolu-

ción do número de socios, e a tendencia orzamentaria crecente sitúan os diferentes puntos de partida das orien-

tacións estratéxicas, e dan conta da extensión controlada desta política pública nacida do local por todo o país.

A rede, que pasou de 10 a 102 asociados entre 1997 e 2009, non só democratizou o proxecto dando entrada a 

Concellos de todo tipo de recursos, senón que afianzou apostas estratéxicas nas súas intervencións exteriores, na 

idea de consolidar transformacións reais de desenvolvemento humano. 

Debe destacar aquí a relación coa Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV) que nacida á par 

da FEGAMP, atópase hoxe en día dando forma e sentido á descentralización administrativa do arquipélago de Cabo 

Verde. E apoiando esa descentralización atópase desde hai unha década o Fondo. 

Cumpre destacar que Cabo Verde é un dos exemplos de desenvolvemento referenciais do continente africano, 

e que recentemente pasou a ser considerado País de renda media pola OCDE, proceso (País de Renda baixa a País 

de Renda media) do que fixemos parte. O Fondo Galego  comeza a traballar en Cabo Verde no 2002, e ten apoiado 

moi diversas intervencións, nas que destacan a definición e implantación dos Plans de Igualdade e Equidade de 

Xénero ou as importantes achegas en sistemas de canalización de augas ou rehabilitación de vivendas. É un nexo 

forte, no que compartimos estratexia coa Cooperación Galega. A relación coa ANMCV actualmente vese encadrada 

nunhas Liñas estratéxicas conxuntas 2011-2013.

Destaca tamén o traballo emprendido coa cidade de Santiago de Cuba desde o ano 2001, que ten como 

actuación estrela o desenvolvemento do Plan Maestro da cidade, que establece unhas normas básicas de 
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conservación do patrimonio arquitectónico, ao tempo que ofrece orientacións para a mellor habitabilidade 

da cidade. 

Neste tipo de vinculacións fortes de longo percorrido debemos introducir por último, a cooperación financia-

da desde o ano 2003 do Fondo co INPRHU-Somoto, organismo de referencia en Centroamérica para as Nacións 

Unidas desde as devastadoras consecuencias do furacán Mitch, no norte de Nicaragua, onde desde a defensa  dos 

Dereitos Humanos, a agricultura orgánica, o desenvolvemento rural, ou a educación alternativa, o INPRHU desen-

volve desde hai 20 anos unha aposta integral de desenvolvemento endóxeno, coa participación e a recuperación 

das comunidades indíxenas.

A cooperación directa, a propiamente municipalista, consolida o proxecto en base ás súas especificidades e 

agrega valor engadido ás intervencións que realizamos nos países do Sur. E tamén debe sinalarse que o Fondo ten 

sabido acompañar proxectos de post-emerxencias con garantías, como o actualmente en execución en Haití, ou 

tralos recentes bombardeos de Gaza en Palestina.

En segundo lugar, o Fondo procuraba erguer un terceiro piar da cooperación en Galicia reunindo as entidades 

locais nun modelo coherente coa súa identidade e traxectoria e unha máis extensa familiarización da cidadanía 

coa cooperación, facilitada pola proximidade do poder local: a sensibilización social.

Será máis adiante cando vexamos o desenvolvemento da Rede Municipalista Solidaria, a rede de técnic@s que 

dan vida ás actividades de sensibilización e educación para o desenvolvemento que o Fondo impulsa desde os 

seus Plans de sensibilización. Tan só subliñar que a construción dun vocabulario local da solidariedade aquí dentro 

en Galicia é parte do patrimonio máis dificilmente renunciable, da experiencia do Fondo.

En todo caso, a oportunidade que se abría co nacemento do Fondo para a sistematización de actividades de 

sensibilización é unha realidade que o Fondo foi capaz de articular co traballo conxunto coa Xunta de Galicia, 

superando todas as alternancias e diferenzas partidarias.

En terceiro lugar, o Fondo procuraba a xeración dun discurso propio que tivese en conta as nosas singulari-

dades como galeg@s no mundo. Galeguizar estrutura e acción abrindo espazos de especialización, que evitaran 

duplicidades e que permitiran afondar no xeográfico, no temático, e naquelas áreas nas que Galicia podería crear, 

significarse, e ter que dicir ao resto de Estado, Europa e mesmo do mundo. 

A nosa lingua enraízanos ao mundo igual que a nosa xenética emigrante. Ser galeg@ no mundo caracterízanos, 

e ofrécenos oportunidades para encher de sentido e posibilidades a nosa acción exterior, tamén desde a coopera-

ción ao desenvolvemento. 
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O vinculo con países de lingua portuguesa ten xa un camiño na relación do Fondo coa ANMCV, e as interven-

cións directas e indirectas en Mozambique. Sermos capaces de establecer sinerxías coa cooperación portuguesa, 

pode abrir interesantes campos de traballo conxunto, e un proxecto de percorrido en canto á paradiplomacia 

galega no mundo.

O Fondo situou a solidariedade, e danos unha ferramenta para articular unha acción exterior propia máis alá 

das relacións de solidariedade, que poida darnos rendementos tamén aquí

Por último, o Fondo quixo aproveitar, como dixemos, a súa base local e a súa proximidade á cidadanía, cun 

espírito de diálogo activo co resto de actores do sistema galego de cooperación, que a Lei de cooperación ao 

desenvolvemento do 5 de xuño de 2003 da Xunta de Galicia consagra. E non só, senón que procuraba enlazar 

con outros sectores da vida galega que puideran confluír coa cooperación ao desenvolvemento galega, como o da 

cultura ou a Universidade. E nesa lea atópase con todos no obxectivo común de sacar a Galicia do furgón de cola 

da cooperación descentralizada española.

Os exemplos ao respecto do desenvolvemento deste obxectivo serían moitos. O máis evidente é que o Fondo, 

por medio das súas convocatorias anuais de proxectos, ten fortalecido o tecido asociativo galego da solidariedade 

internacional, primeiramente financiando os seus proxectos no exterior, mais facéndoos converxer cos obxectivos 

estratéxicos da Cooperación Galega e do propio Fondo. 

Sen embargo, máis alá do financiamento de proxectos, a relación coa Coordinadora Galega de ONGD´s ten sido 

notable, xa coa participación conxunta en foros de consulta estratéxicos da Cooperación Galega, como coa organi-

zación de eventos de reflexión como o  Encontro realizado en Compostela durante este 2011.

Mais non só coas ONGD´s, o Fondo articulou por medio das Visitas ao Norte (visitas de representantes dos 

parceiros do Sur) contactos co asociacionismo de base municipal, xerando puntos de encontro máis alá da propia 

información, brotando intercambios de ideas sempre novidosos.

As Xornadas anuais de cooperación que se remontan ao ano 2002, son o paradigma desta liña de traballo do 

Fondo, que naceu como obxectivo e se converteu en resultado, contando nestes foros de debate con actores de 

todo tipo, desde a Universidade e as empresas, aos sindicatos e as oficinas de voluntariado.

E tamén deberíamos falar dos vínculos co mundo da cultura, xa ben con aquel bando para a adhesión dos 

novos socios redactado por Carlos Casares, a relación coa Asociación Galega de Escritores e a publicación de 

Voces con Fondo, ou o traballo conxunto coa Escola Superior de Arte Dramática de Galicia dentro do programa 

TeaTracción.

15 ANOS DE ANDAINA, A REDE SOLIDARIA DO MUNICIPALISMO GALEGO 23



O Fondo Galego é, no 2011, a ramificación galega desde o municipalismo, do sistema internacional de axuda, 

que desde a ONU e as súas distintas axencias como a FAO ou a UNICEF, leva máis de medio século perseguindo o 

soño dun mundo máis xusto.

Así que o Fondo inxire o traballo da súa rede, nunha axenda mundial, que vai desde a as Cimeiras polo desarme 

ou a fame, ás ambientais, unha axenda contextualizada polo seu tempo, a globalización económica, os bloques 

rexionais, e as novas tecnoloxías.

Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
O sistema internacional de axuda nace trala II Guerra mundial, co nacemento e desenvolvemento da Organiza-

ción das Nacións, e a súa Carta fundacional, que abre moitos dos procesos enquistados de independencia en Asia 

e África.

A Declaración dos Dereitos Humanos de 1948 é un dos textos imprescindibles para entender o sentido 

último de procesos humanos e institucionais como o do Fondo Galego. Os DDHH son a posta en común do 

sentido de dignidade compartida pola sociedade internacional, e máis alá das polémicas e discusións que 

durante décadas sacudíronos, son o texto máis elevado e de consenso ao respecto do común denominador da 

dignidade humana.

No ano 2000, a Cimeira do Milenio reactualizou os seus compromisos na loita contra a pobreza e a igualdade 

de oportunidade planetaria, por medio dos Obxectivos do Milenio (ODM), 8 obxectivos medible e concretos, ava-

liables, que se concretaron no 2004 e que marcaban o 2015, como cronograma para conquistalos.

O Fondo Galego, como ramificación galega do sistema internacional de axuda, implícase de maneira integral 

coa consecución dos Dereitos Humanos, mais asume os ODM, como a axenda básica compartida por todo o sistema 

de axuda, e alíñase estratexicamente coa súa consecución.

O Fondo ademais de apoiar proxectos directamente vinculados a consecución dos ODM, difunde en Galicia os 

mesmo, xa ben por medio da Exposición e Unidade Didáctica que xerou para mobilizar nas entidades asociadas, 

como mantendo contactos coa Campaña do Milenio en España.
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4 Breves conclusións finais

No mundo da cooperación local, hai un antes e un despois do Fondo. Pouco a pouco, o Fondo Galego vai for-

mando parte dese vocabulario común da cooperación en Galicia. Faltan aínda fórmulas que lle permitan unha 

maior visibilidade social, pero temos xa unha axencia municipalista de cooperación internacional. 

O éxito do Fondo Galego e da idea dos Fondos é un éxito da cooperación descentralizada, ese conxunto da 

cooperación que non corresponde ás instancias do goberno central, é dicir, a desenvolvida tanto polas adminis-

tracións públicas das comunidades autónomas e locais como polas organizacións non gobernamentais. Dende 

que xurdiu, arredor do ano 1985-86 non fixo máis que medrar, especialmente, a contribución das entidades locais 

e provinciais. O seu avance considérase inseparable da súa capacidade para sintonizar máis directamente coas 

comunidades en vías de desenvolvemento, da afirmación do poder democrático local, e do incremento do compro-

miso ético das nosas cidadanías.

O Fondo Galego simpatiza con esta maneira de cooperar que dá protagonismo á sociedade civil, tanto do Sur 

como do Norte, emprazándoa en todo momento na participación da toma de decisións, a través do diálogo e a 

acción conxunta. Por iso, no momento de traballar cos parceiros nos países empobrecidos concédese especial 

importancia a que estes presenten proxectos que teñan en conta as demandas da poboación local, evitando así o 

financiamento de proxectos que en realidade non son os desexados pola sociedade civil. 

O signo que identifica a cooperación impulsada dende o Fondo Galego e, en xeral, a cooperación descentra-

lizada, é o fomento de iniciativas que reforcen o proxecto estratéxico do municipio, afondando en métodos de 

democracia máis participativa dentro do ámbito municipal e en liñas de actuación directamente relacionadas coa 

implementación das competencias e funcións propias dos Concellos.

Compréndese entón que o Fondo Galego queira ir máis alá da mera urxencia e aspire a arbitrar programas 

sólidos centrados no desenvolvemento estrutural desas comunidades que, a pesar de representar a maior parte da 

demografía mundial, van no furgón de cola da “nova economía”.

O importante decrecemento do orzamento do Fondo desde 2009 e o contexto de crise, non debe levarnos a dar 

pasos atrás. O sistema de cotas mínimas, permite aos asociados continuar a dar vida á rede, e o espírito aberto do 

noso modelo operativo, debe atopar fórmulas imaxinativas de xestión que aproveiten o saber facer destes anos 

de experiencia.
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Os proxectos do Fondo: 
O desenvolvemento humano

comeza no local

Por Secretaría Técnica-IGADI
3





1 Características da cooperación ao desenvolvemento 
que impulsa o Fondo Galego

Para coñecer as características da cooperación ao desenvolvemento que impulsa o Fondo Galego debemos ter 

presente de que tipo de axente estamos a falar dentro do marco xeral da cooperación internacional ao desen-

volvemento. Esta categorización axudaranos a entender os seus principios e criterios e principios, así como a súa 

especificidade neste marco xeral. 

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha entidade de cooperación descentralizada, o que quere 

dicir que é unha entidade de cooperación ao desenvolvemento distinta do goberno central. A cooperación descen-

tralizada xorde do convencemento de que o estado non é o único ente que ten responsabilidades no ámbito da 

redución da pobreza e desigualdades entre o norte e o sur, se non que outras entidades públicas e privadas, coma 

as asociacións, os sindicatos, as ONGD, os gobernos rexionais, os municipais, os fondos de cooperación, etc. deben 

responsabilizarse e adoptar un papel activo e decisivo na construción dun mundo máis xusto e solidario. 

Para resumir, a cooperación descentralizada xorde dos intereses e inquedanzas da propia cidadanía, que con 

liberdade, responsabilidade, e fóra dos condicionamentos políticos e comerciais que normalmente acompañan ás 

relacións de cooperación de estado a estado, decide os seus propios criterios de traballo. Normalmente, esta coo-

peración impulsada dende a sociedade civil apoia proxectos que xiran arredor da defensa dos dereitos humanos e 

a satisfacción das necesidades básicas das poboacións máis desfavorecidas dos países do sur. 

As orixes da cooperación descentralizada e os seus límites.
A participación dos gobernos locais en cooperación ao desenvolvemento xurdiu en Galicia a finais dos anos 90, 

como consecuencia da obriga moral de recoller os intereses e demandas da sociedade civil e reflectilas a través 

das súas políticas e iniciativas. Ao longo desa década, a presión cidadá esixía ás administracións públicas que de-

dicasen unha parte do seu orzamento á redución da pobreza no mundo. 

Os municipios e deputacións, como os entes públicos máis próximos á cidadanía, tenderon a abrir canles para a 

satisfacción destas ansias de solidariedade. Deste xeito, os municipios poden levar a cabo a xestión da súa política 

local de cooperación de diversos modos: abrindo unha convocatoria pública de proxectos para ONGD (deste xeito 

financiarían algunha/s proposta/s xestionada por unha ONG local con proxectos no Sur), financiando e xestionan-

do directamente algún proxecto nalgún país empobrecido, ou a través da figura das irmandades intermunicipais. 
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Este modelo supón unha gran dispersión de micro proxectos, xa que o orzamento dedicado á cooperación (por 

parte daqueles municipios que a practican) adoita ser máis ben escaso, o que converte estes proxectos en pouco 

sostibles. Por conseguinte, os principais puntos negros da cooperación municipal é que é pequena, fragmentada 

e dispersa. 

As deputacións e municipios, a pesares de contar con tódalas vantaxes da cooperación descentralizada, atópase 

con riscos ou límites que frecuentemente se lle atribúen: a atomización, a falta de eficiencia, a non visibilidade e a 

carencia de profesionais especializados. O feito de que haxa múltiples e pequenos esforzos en diferentes países do 

sur, segundo criterios propios de cada goberno local, orixina que a axuda estea dispersa, tanto no espazo coma no 

tempo. A falta de garantías para poder levar a cabo iniciativas integrais, sustentables económica e politicamente, 

e, en consecuencia, con certo impacto nas poboacións do sur, provoca que a cooperación levada a cabo non teña 

en moitos casos a calidade desexada. A avaliación e reorientación da cooperación realizada, que darían mostra da 

consolidación da cooperación nunha localidade, son inexistentes na meirande parte dos gobernos locais que prac-

tican a cooperación. Outro gran risco é a asunción de responsabilidades e tarefas para as que non hai competen-

cias dentro do goberno municipal. A cooperación ao desenvolvemento require o coñecemento dunha metodoloxía 

específica, duns procesos, e de sistemas diferentes aos nosos. Esta carencia formativa por parte do equipo técnico 

municipal poderá ter como resultado un traballo mal orientado ou incorrectamente executado, e/ou un sobrees-

forzo e sobrecarga de traballo por parte do mesmo. Estas dúas trabas principais inciden directamente na falta de 

eficiencia e de eficacia da cooperación impulsada polos gobernos locais, que son dous dos principios que deben 

rexer a cooperación ao desenvolvemento segundo a Declaración de París(1), así como o da concentración da axuda. 

O novidoso do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, constituído actualmente por 94 concellos e as 

4 deputacións, na cooperación municipalista, é que supera estas críticas e aposta por unha maior coordinación e 

eficiencia no xeito de levar a cabo a cooperación. En xeral, os fondos de cooperación, e como tal, o Fondo Galego 

de Cooperación e Solidariedade, levan a cabo unha cooperación ao desenvolvemento que gaña en eficacia, eficien-

cia, sustentabilidade, viabilidade, impacto e visibilidade. En definitiva, nunha cooperación de maior calidade e con 

(1)  A Declaración de París sobre a Eficacia da Axuda ao Desenvolvemento, asinada no ano 2005 por ministros de países do norte e 
do sur, representantes de institucións de fomento ao desenvolvemento e directivos de axencias de cooperación multilaterais e 
bilaterais, fai referencia a unha mellora na xestión e subministro da axuda aos países empobrecidos. Reflíctese unha vontade por 
incrementar o volume da axuda, pero conclúese que é preciso tamén aumentar a eficacia da axuda e reforzar os gobernos dos países 
en desenvolvemento para así ser máis efectivos no impacto da axuda para reducir a pobreza e a desigualdade, na aceleración do 
crecemento e no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. 
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impactos máis perceptibles para os pobos do sur. Así, o Fondo Galego coordina os diferentes gobernos locais con 

vocación solidaria, tratando de evitar solapamentos, duplicidades e contradicións. 

As características principais da cooperación do Fondo Galego
É unha cooperación municipalista, o que significa que se establece prioritariamente coas corporacións locais 

dos países do sur. Trátase, por ende, de relacións entre homólogos, con reciprocidade e interese mutuo. Isto permite 

sacar o máximo proveito á experiencia dos nosos concellos e deputacións en base á súa experiencia en áreas que 

son de interese para tódalas entidades locais. Ademais, a cooperación municipalista está en primeira liña para 

contribuír á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, xa que moitos deles dependen das com-

petencias atribuídas aos gobernos locais. 

• O seu obxectivo céntrase na procura dun desenvolvemento socioeconómico e culturalmente sostible, parti-

cipativo, endóxeno, e que procure a transformación social das realidades dos países empobrecidos, contri-

buíndo de xeito efectivo á loita contra a pobreza.

• O seu ámbito de actuación está vinculado directamente co eido local en temáticas como: fortalecemento 

municipal, desenvolvemento socioeconómico local, apoio aos procesos de descentralización, fortalecemento 

da participación cidadá e a gobernabilidade democrática, cunha traxectoria que exclúe accións de natureza 

puntual e desconectadas da dinámica local e contemplando a implicación das autoridades locais, comisións 

de desenvolvemento local e/ou outros colectivos ou espazos de concertación municipal.

• Os países de execución son considerados prioritarios segundo o Plan Director da Cooperación Galega, pero 

teñen preferencia os países onde o Fondo Galego ten maior presenza (Cabo Verde, Cuba, Nicaragua e Perú). 

• O respecto polos dereitos humanos, a potenciación da identidade cultural e étnica dos pobos ou grupos 

perceptores dos proxectos.

• A integración da perspectiva de xénero e o enfoque ambiental, reforzando os valores de equidade e tole-

rancia, atendendo a sectores dobremente oprimidos como son a infancia, as mulleres, os grupos étnicos 

marxinados, etc.

• Favorece o intercambio de experiencias e a cooperación sur-sur e sur-norte.

• Foméntase a participación dos colectivos beneficiarios en todas e cada unha das fases dos proxectos: con-

cepción, realización, xestión e avaliación, sen ningún tipo de discriminación.
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Resumo da cooperación realizada polo Fondo Galego 

 

Total proxectos apoiados 141

Total países 25

Orzamento total dos proxectos 10.396.295,96€

Total achega desde o Fondo Galego 4.955.117,22€

Desglose por países receptores de axuda(2)

Países nos que se teñen apoiado proxectos Nº 
proxectos

Orzamento 
total

Achega dende 
o Fondo Galego(2)

1 ANGOLA 1 40.579,36€ 12.019,95€

2 BOLIVIA 7 607.395,23€ 103.259,03€

3 BRASIL 2 18.879,79€ 16.275,76€

4 CABO VERDE 32 1.918.253,90€ 1.333.455,53€

5 CÔTE D’ IVOIRE 1 14.516,10€ 5.025€

6 CUBA 9 1.092.221,28€ 448.618,56€

7 ECUADOR 2 273.416,05€ 35.470,95€

8 ETIOPÍA 2 49.527,00€ 29.667,00€

9 GUATEMALA 6 154.538,01€ 106.428,24€

10 HAITÍ 2 329.885,66€ 180.276,61€

(2) Considérase aquí que a achega do Fondo Galega é a suma das axudas xestionadas por dito organismo, que poden proceder de convenios 
asinados coa Xunta de Galicia ou con algunha das súas Consellerías, ou mesmo de convenios con Concellos/Deputacións integrantes do 
Fondo Galego que incrementan a súa achega á cooperación ademais da cota que anualmente ingresan ao propio Fondo.
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11 HONDURAS 1 22.000€ 22.000€

12 INDIA 1 11.144,80€ 10.044,80€

13 MARROCOS 1 31.003,10€ 24.000,00€

14 MAURITANIA 1 37.535,00€ 19.635,00€

15 MOZAMBIQUE 7 417.757,72€ 172.586,24€

16 NICARAGUA 23 2.696.134,60€ 771.417,77€

17 O SALVADOR 8 530.741,53€ 194.788,18€

18 PERÚ 22 1.002.201,05€ 571.018,18€

19 QUÉNIA 1 25.736,16€ 23.162,55€

20 R.A. SAHARAUÍ DEMOCRÁTICA 2 65.424,25€ 12.434,16€

21 SENEGAL 1 77.981,00€ 20.000,00€

22 SIRIA 2 255.000€ 255.000€

23 SRI LANKA 1 62.961,00€ 62.961,00€

24 TERRITORIOS PALESTINOS 3 190.118,29 € 132.176,29€

25 URUGUAI 1 250.000€ 250.000€

-- AMÉRICA DO SUR (varias 
cidades)(3) 2 247.067,00€ 156.379,00€

25 PAÍSES   /   141 PROXECTOS 10.396.295,96€ 4.955.117,22€

(3)

(3) Este proxecto atende a razóns de zona xeográfica e non de país. Abarca aos países de Costa Rica, O Salvador, Honduras e Panamá.
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2 Tipoloxía: cooperación directa e cooperación indirecta

O Fondo Galego promove dous modos de facer cooperación: cooperación directa e cooperación indirecta. 

A cooperación directa é aquela a través da cal o Fondo Galego entra en relación directa cos parceiros do sur, 

que adoitan ser gobernos municipais ou ONGD de base local. No primeiro caso, falaríamos dunha cooperación 

entre homólogos. Esta é a súa característica principal, que a diferenza doutros actores. Ademais, a cooperación 

directa reforza as relacións cos gobernos municipais do sur ao non haber intermediarios, de xeito que hai un re-

coñecemento mutuo e unha aprendizaxe constante dun e doutro lado. O Fondo Galego leva impulsando proxectos 

de cooperación directa dende o ano 2001. En total, foron financiados 70 proxectos de cooperación directa, o que 

suma 3.088.413,90€. 

O procedemento para conceder apoio económico a parceiros e proxectos do sur é a seguinte: 

a. Faise unha convocatoria de proxectos, previa decisión da Comisión Executiva. A partir de aí, a secretaría 

técnica do Fondo Galego encárgase de avisar aos parceiros estratéxicos do sur para que envíen as súas pro-

postas nun prazo determinado. Os parceiros clave do Fondo Galego nos países nos que tradicionalmente 

desempeñou o seu traballo son os seguintes: Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV), 

Instituto de Promoción Humana (INPRHU) en Nicaragua, Oficina del Conservador en Santiago de Cuba e 

CEPRODE en Perú. 

b. Unha vez recibidas tódalas propostas, a secretaría fai unha avaliación técnica dos proxectos recibidos, ten-

do en conta o sector de actuación, a viabilidade, a sustentabilidade, o enfoque de xénero e o respecto polos 

dereitos humanos, a pertinencia, a eficacia, a eficiencia, etc. Este ditame é contrastado por unha comisión 

técnica designada pola propia Comisión Executiva e aberta aos socios.

c. A Secretaría Técnica informa á Comisión Executiva de cales son os proxectos que acadaron unha maior 

valoración e que son asumibles economicamente por parte do Fondo Galego. 

d. A Comisión Executiva decide cal será a Comisión Avaliadora dos proxectos, composta por representantes 

técnicos dos concellos e deputacións socias, así coma pola Secretaría Técnica do Fondo Galego. 

e.  A secretaría envía a información ao resto das persoas que compoñen a Comisión Avaliadora, para o seu 

coñecemento e análise. 

f. A Comisión Avaliadora pondera o ditame achegado pola secretaría e acórdase unha proposta de resolución 
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cos proxectos mellor valorados para trasladala á Comisión Executiva. 

g. A Comisión Executiva analiza a proposta de resolución da Comisión Avaliadora, que pode modificar en fun-

ción dos criterios que considere oportuno, formulando unha Proposta de Resolución Inicial.

h. Esta Proposta de Resolución Inicial é sometida á Asemblea xeral de socios, que debe pronunciarse sobre 

os seus extremos, sendo plenamente soberana para decidir, democraticamente, que proxectos deben finan-

ciarse e cales non.

i. A Resolución aprobada pola Asemblea Xeral de socios  faise pública na páxina web do Fondo Galego e dá 

inicio ao proceso de notificación oportuno.

A cooperación indirecta consiste en financiar proxectos presentados polas ONGD á convocatoria aberta anual-

mente (a excepción dalgúns anos nos que non chegou a realizarse por insuficiencias orzamentarias para esta fina-

lidade) polo Fondo Galego. A cooperación indirecta é moi importante dentro da cooperación galega porque axuda 

a reforzar ás ONGD, galegas ou con delegación en Galicia, e a continuar co seu traballo no sur. O Fondo Galego leva 

financiando proxectos de cooperación indirecta dende o ano 1998. En total, nestes 15 anos, 63 proxectos presen-

tados por ONGD galegas ou con delegación en Galicia foron financiados cun total de 1.142.332,49€. 

O procedemento para a concesión de axudas para proxectos de cooperación indirecta é a seguinte: 

a. A Comisión Executiva decide abrir a convocatoria aberta ás ONGD galegas ou con presenza real en Galicia.

b. A Secretaría Técnica elabora as bases para dita convocatoria, que han de ser aprobadas inicialmente pola 

Comisión Executiva. 

c. Convócase o Consello Municipalista da Cooperación e a Coordinadora Galega de ONGDs para recoller 

suxestións e propostas, que serán trasladadas á Comisión Executiva para o seu debate e aprobación final.

d. Publícanse as bases da convocatoria na páxina web, e dáse aviso ás deputacións e concellos socios, á Coor-

dinadora Galega de ONGD e á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE. 

e. Unha vez remata o prazo de entrega das propostas a Secretaría Técnica fai unha primeira revisión e análise 

das propostas recibidas.

f. A Comisión Executiva decide cal será a Comisión Avaliadora dos proxectos, composta por representantes 

técnicos dos concellos e deputacións socias, así coma pola Secretaría Técnica do Fondo Galego. 

g.  A secretaría envía a información ao resto das persoas que compoñen a Comisión Avaliadora, para o seu 

coñecemento e análise. 

h. A Comisión Avaliadora pondera o ditame achegado pola secretaría e acórdase unha proposta de resolución 
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cos proxectos mellor valorados para trasladala á Comisión Executiva. 

i. A Comisión Executiva analiza a proposta de resolución da Comisión Avaliadora, que pode modificar en fun-

ción dos criterios que considere oportuno, formulando unha Proposta de Resolución Inicial.

j. Esta Proposta de Resolución Inicial é sometida á Asemblea xeral de socios, que debe pronunciarse sobre 

os seus extremos, sendo plenamente soberana para decidir, democraticamente, que proxectos deben finan-

ciarse e cales non.

k. A Resolución aprobada pola Asemblea Xeral de socios  faise pública na páxina web do Fondo Galego e da 

inicio ao proceso de notificación oportuno.

A Resolución final da convocatoria reúne, por tanto, aos proxectos que integran a cooperación directa e indi-

recta. Cabe salientar que é o máximo órgano da entidade, A Asemblea xeral, quen decide soberana e democratica-

mente o monto final da convocatoria e o seu destino.
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3 Proxectos a destacar: Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú

O Fondo Galego marcouse como obxectivo, desde o seu nacemento, establecer relacións de cooperación de 

calidade, con capacidade real de transformación na vida das persoas. Darlle sustentabilidade no tempo e profesio-

nalismo en prol de eficacias e eficiencias.

Para este obxectivo, e de maneira paulatina segundo o ritmo dos tempos, o Fondo foi concentrando as súas 

intervencións principalmente en catro países: Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e Perú.

CABO VERDE

Total proxectos apoiados 32

Ano de inicio da cooperación 2002

Orzamento total dos proxectos executados 1.918.253,90 €

Achega desde o Fondo Galego 1.333.455,53 €

Cabo Verde é un país prioritario para o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade por diversos motivos:

- É un país lusófono, co que as galegas e galegos nos atopamos nunha situación de vantaxe en canto ás capa-

cidades comunicativas e de comprensión da lingua portuguesa, por proximidade coa nosa propia. 

- É un arquipélago situado no continente africano, duramente castigado pola pobreza e a pésima distribución 

dos recursos. En África podemos atopar  34 dos 48 países máis pobres do mundo e as esperanzas de vida máis 

baixas. A pesares de que Cabo Verde está incrementando a súa riqueza (é considerado un país de Desenvolvemento 

Humano Medio), a pobreza vai gañando terreo debido á crecente desigualdade social, cunha concentración das 

ganancias nun reducido grupo social. Case o 40% da poboación de Cabo Verde vive na pobreza, 173.000 das/os 

450.000 habitantes viven baixo a liña da pobreza e 93.000 caboverdianas/os viven nunha situación de pobreza 

extrema. 

Por estes motivos, o Fondo Galego síntese comprometido cos países lusófonos, cos que compartimos unha fala, 

así coma características culturais que nos diferencian dos resto dos pobos. A cooperación cos países lusófonos, e 

principalmente con Cabo Verde, é unha particularidade do noso Fondo aproveitando esta  vantaxe comparativa. 
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No ano 2002 iníciase a cooperación con este país, e dende entón establécese unha estreita relación de traballo, 

cooperación e confianza coa ANMCV (Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos), o noso principal parceiro. 

Así mesmo, a ANMCV tamén nos fai de canle facilitador da relación con tódalas Cámaras Municipais para o envío 

de novas propostas e solicitamos e enviamos información de importancia para o noso labor. 

Dende ese ano ata a actualidade foron realizados un total de 32 proxectos de cooperación ao desenvolvemento 

en Cabo Verde, converténdose no principal país receptor da axuda do Fondo Galego, cun monto total subvencio-

nado de 1.199.561,34€. Destes 32 proxectos, só un deles tivo como beneficiaria a unha ONGD galega ou con del-

egación en Galicia, o resto correspóndense con proxectos de cooperación directa. 

Listado de proxectos apoiados en Cabo Verde 

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO 
TOTAL

ACHEGA DO 
FONDO GALEGO

2002 Construción de infraestruturas 
comunitarias básicas en Bela 
Vista- Pedreira

Cámara Municipal de São 
Vicente

40.909,09€ 10.227,27€

Construción de infraestruturas 
comunitarias básicas en Monte 
Sossego- Alto Pomba

Cámara Municipal de São 
Vicente

40.909,09€ 10.227,27€

Mellora das condicións de 
seguridade dos pescadores 
artesáns

Instituto Nacional de 
Desenvolvemento 
das Pescas e Cámara 
Municipal de São Vicente

74.999,92€ 17.980,69€

Programa de actuación integral 
en Porto Rincão

Cámara Municipal de 
Santa Catarina

250.000€ 50.000€

2004 Adquisición de equipamento 
para saneamento básico

Cámara Municipal de São 
Vicente

73.000€ 23.000 €.
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2005 Cooperativa gráfica en Santo 
Antão. Cara novos espazos de 
inserción sociolaboral

Asociación Sociocultural 
Atamán

51.600€ 30.000€

Adquisición de 22 licencias de 
Arcview

Asociación Nacional 
de Municipios 
Caboverdianos

40.000€ 40.000€

Financiamento da rehabilitación 
do barrio social de Cha de Tilizia, 
Pontinha de Janel- Paúl

Cámara Municipal do 
Paúl

21.112, 62€ 21.112, 62€

Apoio ao fondo comunitario Cámara Municipal do 
Maio

15.000€ 15.000€

Reforo do abastecemento de 
auga na Illa do Maio

Cámara Municipal do 
Maio

85.000€ 63.000€

2006 Formación profesional básica 
en canalización hidráulica, 
electricidade básica e 
electricidade industrial

Cámara Municipal de San 
Lourenzo dos Órgaos

10.500€ 10.500€

Capacitación de mozas e mozos Cámara Municipal de San 
Miguel

40.015€ 33.666€

Construción dun centro socio-
comunitario na comunidade do 
val de Ribeira da Torre

Cámara Municipal de 
Ribeira Grande

44.406€ 35.280€

Construción dunha Escola 
Infantil en Covão Sanches, zona 
norte, Illa de Santiago

Cámara Municipal de 
Santa Cruz

22.675€ 22.675€

Conexións domiciliarias en 
Flamingos

Cámara Municipal de San 
Miguel

22.312€ 22.312€

Construción dunha escola en 
Santa Catarina

Cámara Municipal de 
Santa Catarina do Fogo

36.280€ 36.280€
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2007 1ª Fase: Conexión á rede de 
abastecemento de auga do 
barrio de Ponte D`Agua. Praia

ONG CITI-HABITAT 154.626€ 123.000€

Playdoyer para aumentar a 
participación das mulleres 
nas listas para as eleccións 
autárquicas de 2008

Instituto caboverdiano 
para a Igualdade e 
Equidade de Xénero

49.016,73€ 34.415,8€

Plans Directores Ambientais Asociación nacional 
de Municipios 
Caboverdianos

2.000€ 2.000€

Abastecemento de auga potable Cámara Municipal de São 
Filipe

34.012€ 34.012€

Construción dun centro socio-
comunitario en Corda

Cámara Municipal da 
Ribeira Grande

21.140€ 18.140€

Capacitación de mozas e mozos 
en artesanato, danzas, novas 
tecnoloxías e asociativismo

Cámara Municipal de San 
Miguel

26.349€ 23.000€

2008 2ª Fase: Conexión á rede de 
abastecemento de auga do 
barrio de Ponte D`Agua. Praia.

ONG CITI-HABITAT 134.700€ 123.000,00€

Apoio á implantación de 
políticas locais con perspectiva 
de xénero

Instituto caboverdiano 
para a Igualdade e 
Equidade de Xénero

76.586,08€ 61.984€

2009 Abastecemento de auga e 
saneamento para as zonas de 
Cabeça Monte, Inhuco e Lagariça

Cámara Municipal de São 
Filipe

98.169,87€ 73.568,61 €

Centro comunitario. Espazo ao 
servizo das comunidades de 
Alcatraz e Pilao Cão.

Cámara Municipal de 
Maio

61.175,33€ 29.371,2€

Implementación do Plan 
Municipal de Igualdade e 
Equidade de xénero (PMIEG) no 
municipio do Paúl

Cámara Municipal do 
Paúl 

60.616,42€ 47.040,90€
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2010 Recalificación urbana Cámara Municipal do 
Paúl

59.992,81€ 55.000€

Extensión da rede de auga e a 
súa ligazón aos domicilios

Cámara Municipal da 
Brava

16.190€ 12.000€

Apoio á construción de cuartos 
de baño na Illa do Maio

Cámara Municipal de 
Maio

151.667,76€ 49.200€

Elaboración do III Plano de 
Desenvolvemento da Illa de 
Santo Antão

Asociación de Municipios 
da Illa de Santo Antón

71.359€ 41.475€

2011 Reahabilitación das casas de Eito 
II. Lugar de Lombo Comprido.

Cámara Municipal do 
Paúl

61.802,72€ 48.000€

Como podemos observar no mapa que vén a continuación, as illas de Santiago e de Santo Antaõ son aquelas 

nas que máis proxectos se teñen realizado, seguidas de lonxe por Saõ Vicente e Maio. Entre os primeiros anos e o 

2006 os proxectos tenderon a concentrarse nas Illas de Santiago e São Vicente, se ben nos últimos anos foi adop-

tado un xiro en canto á cooperación con Cabo Verde, priorizando aqueles municipios e illas que presentan peores 

resultados en canto á pobreza. Isto quedou materializado no documento das Liñas Estratéxicas para Cabo Verde 

2011-2013, no que non só se sinalan os 14 municipios que superan a media nacional de porcentaxe de pobres por 

municipio, que se concentran en 4 das 9 illas do arquipélago, senón que tamén se especifican as áreas de traballo 

e as metas nas que deben centrarse os proxectos impulsados polo Fondo Galego no arquipélago. Este documento, 

realizado entre o Fondo Galego e a ANMCV, asegúranos que as áreas de traballo son as prioritarias para os muni-

cipios caboverdianos e que a concentración da axuda naqueles concellos con maiores taxas de pobreza incidirá 

nun maior impacto entre a poboación. 
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PROXECTOS NA ILLA DO FOGO
Construción dunha escola en Santa Catarina (2006)

Abastecemento de auga potable (2007)
Abastecemento de auga e saneamento para as zonas de 

Cabeça Monte, Inhuco e Lagariça (2009)

PROXECTOS NA ILLA DE SANTO ANTÃO
Financiamento da rehabilitación do barrio social de Cha 

de Tilizia, Pontinha de Janel- Paúl (2005)
Construción dun centro socio-comunitario na comunida-

de do val de Ribeira da Torre (2006)
Construción dun centro socio-comunitario en Corda 

(2007)
Implementación do Plan Municipal de Igualdade e Equi-

dade de xénero (PMIEG) no municipio do Paúl (2009)
Recalificación urbana (2010)

Elaboración do III Plano de Desenvolvemento da Illa de 
Santo  Antão (2010)

Reahabilitación das casas de Eito II. Lugar de Lombo 
Comprido (2011)

PROXECTOS NA ILLA DE SÃO VICENTE
Construción de infraestruturas comunitarias básicas en 

Bela Vista- Pedreira (2002)
Construción de infraestruturas comunitarias básicas en 

Monte Sossego- Alto Pomba (2002)
Mellora das condicións de seguridade dos pescadores 

artesáns (2002)
Adquisición de equipamento para saneamento básico 

(2004)

PROXECTOS NA ILLA DE SANTIAGO
Programa de actuación integral en Porto Rincão  (2002)
Formación profesional básica en canalización hidráulica, 
electricidade básica e electricidade industrial (2004)

Capacitación de xóvenes (2006)
Construción dunha Escola Infantil en Covão Sanches, zona 

norte, Illa de Santiago (2006)
Conexións domiciliarias en Flamingos (2006)

1ª Fase: Conexión á rede de abastecemento de auga do 
barrio de Ponte D`Agua. Praia (2007)

Capacitación de mozas e mozos en artesanato, danzas, 
novas tecnoloxías e asociativismo (2007)

2ª Fase: Conexión á rede de abastecemento de auga do 
barrio de Ponte D`Agua. Praia (2008)

PROXECTOS NA ILLA DO MAIO
Apoio ao fondo comunitario (2005)

Reforzo do abastecemento de auga na Illa do Maio 
(2005)

Centro comunitario. Espazo ao servizo das comunidades 
de Alcatraz e Pilao Cão (2009)

Apoio á construción de cuartos de baño na Illa do Maio 
(2010)

PROXECTOS NA ILLA DA BRAVA
Extensión da rede de auga e a súa ligazón aos domicilios 

(2010)

Mapa: Distrubución por illas dos proxectos  

de cooperación directa en Cabo Verde
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NICARAGUA 

 

Total proxectos apoiados 23

Ano de inicio da cooperación 1998

Orzamento total dos proxectos executados 2.696.134,60€

Achega desde o Fondo Galego 771.417,77€

A cooperación en Nicaragua iníciase por parte do Fondo Galego no ano 1998, a través da convocatoria aberta 

para as ONGD galegas ou con delegación en Galicia. Porén, a cooperación con este país xorde, nun primeiro mo-

mento, do interese das galegas e galegos canalizadas en varias ONGD con traballo en Nicaragua. Deste xeito, foron 

financiados un total de 12 iniciativas a través de ONGD que concorreron ás diferentes convocatorias de proxectos 

dos distintos exercicios, e un total de 11 proxectos de cooperación directa, tendo como parceiro a ONGD nicara-

guana INPRHU-Somoto (Instituto de Promoción Humana- Somoto). 

Nicaragua é o país latinoamericano que máis fondos recibiu do Fondo Galego a través da cooperación directa. 

A necesidade de traballar con este país radica nos pésimos datos que amosan os indicadores de pobreza: case a 

metade da poboación nicaraguana vive na extrema pobreza e o 28% vive con menos de dous dólares ao día. Nica-

ragua ocupa un dos tres últimos postos no ranking do Índice de Desenvolvemento Humano en América. A conexión 

histórica que nos une co pobo latinoamericano obriga ao Fondo Galego a corresponsabilizarse dos erros do pasado 

e do presente e a tomar partido na loita contra a pobreza en Nicaragua. 

O INPRHU é o parceiro co que o Fondo Galego traballa dende o ano 2003. Esta organización promove dende a 

súa creación (1990) a igualdade de oportunidades, a participación cidadá e a promoción dos dereitos fundamentais 

das familias máis vulnerables, tanto no rural coma no urbano. Os proxectos financiados polo Fondo Galego a través 

do INPRHU van destinados a mellorar a calidade de vida das persoas afectadas no ano 1998 polo furacán Mitch, 

que azotou severamente o norte e occidente de Nicaragua, ocasionando perdas humanas, grave deterioro ambien-

tal e importantes danos en agricultura e en infraestructura social básica. O impacto do fenómeno tivo repercusións 

en 4 municipios do Departamento de Madriz, afectando con maior gravidade ao municipio de Totogalpa. 

O Fondo Galego centra, dende o ano 2007,o traballo co INPRHU na construción de vivendas para as familias 
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máis empobrecidas. A experiencia do INPRHU-Somoto nesta materia é ampla. Nos últimos anos, INPRHU executou 

este tipo de proxectos no Departamento de Madriz, consolidando experiencias e fortalecendo alianzas internacio-

nais. Así, no ano 2007 executouse un proxecto de 30 vivendas no Municipio de Totogalpa, financiado polo Fondo 

Galego (con financiamento da Xunta de Galicia). No 2008 executouse un proxecto de 30 vivendas no Municipio 

de Totogalpa, financiado polo Fondo Galego (con financiamento da Xunta de Galicia), e outro proxecto máis de 

15 vivendas no Municipio de Totogalpa, financiado polo Fondo Galego (Concello de Vigo). Xa no ano 2011, outras 

15 vivendas foron rehabilitadas no Municipio de Totogalpa co financiamento do Fondo Galego (Concello de Vigo). 

Pódese asegurar que hai un total de 90 vivendas construídas soamente con fondos do Fondo Galego. 

Listado de proxectos apoiados en Nicaragua

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO 
TOTAL

ACHEGA 
DO FONDO 

GALEGO

1998 Construción de sumidoiros de vao e 
empedramento.

COSAL 21.300€ 21.300€

Trillo e panadería AXUNICA 13.731€ 13.731€

1999 Muíño para comunidade AXUNICA 13.731€ 13.731€

2000 Reconstrución de vivendas e cociñas no 
departamento de Estelí

Fundación 
Augusto César 
Sandino

95.513,73€ 10.513,73€

2002 Banco de materiais para melloras nas 
vivendas de El Viejo

Arquitectos sen 
Fronteiras

117.493,34€ 35.979,82€
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2003 Autoconstrución de anexo de sistema de 
auga no sector das Palmitas e sector 4 do 
Municipio de Las Sabanas- Departamento 
de Madriz

INPRHU SOMOTO 3.109,50€ 2.404,50€

Captación de auga para o Municipio de Las 
Sabanas

INPRHU SOMOTO 43.665€ 43.665€

As mulleres deseñando o futuro INPRHU SOMOTO 10.529,84€ 6.224€

Fomento da xestión e mellora da saúde 
comunitaria en 15 comunidades rurais

Manos Unidas 368.689,95€ 18.555,64€

Construción dunha unidade clínico-docente SEMG-Solidaria 360.607,26€ 36.000€

2004 Proxecto produtivo de pesca artesanal 
para a desmobilización dos cortadores de 
Mangle no Estero Real e Golfo Fonseca

Amigos da Terra. 
Centro Iris de 
Medioambiente

54.004,32€ 24.444,21€

2005 Creación da Unidade Clínico Docente en 
Ciudad Sandino

Fundación SEMG-
Solidaria

446.260,49€ 30.000€

Proxecto de Educación Alternativa Rural 
Técnica Integral para Adolescentes e Mozos 
Rurais no Municipio de Las Sabanas

INPRHU-Somoto 119.027,20€ 30.000€

Instalación dun muíño comunal INPRHU-Somoto 2.936,25€ 1.200€

2007 Construción dunha cociña comunitaria INPRHU-Somoto 11.029,84€ 10.000€

Rehabilitación de vivendas no Concello de 
Totogalpa

INPRHU-Somoto 191.521,98€ 99.000€

Educación Técnico-Agropecuaria para 
adolescentes e mozos/as rurais do 
Municipio de Las Sabanas

INPRHU-Somoto 40.776,56 40.776,56

15 ANOS DE ANDAINA, A REDE SOLIDARIA DO MUNICIPALISMO GALEGO46



2008 Mellora das condicións de vida das 
comunidades rurais do municipio de 
Totogalpa

INPRHU-Somoto 185.055,31€ 110.386,74€

Mellora das condicións de vida das 
comunidades rurais do municipio de 
Totogalpa

INPRHU-Somoto 123.714,95€ 69.734€

2009 Fomento da participación no marco dos 
gabinetes do poder cidadán no municipio 
de Totogalpa, Madriz, Nicaragua

Paz e 
Desenvolvemento

87.693,45€ 50.000€

A Formación Sanitaria como vía de 
desenvolvemento

Solidariedade 
Galega

30.000€ 24.000€

2010 Latrinas para Tepalón AXUNICA 8.439,6€ 6.751,62€

2011 Melloradas as condicións de habitabilidade 
e salubridade de 11 familias chorotegas en 
Totogalpa.

INPRHU-Somoto 82.243,77€ 58.189,64€

CUBA 

Total proxectos apoiados 9

Ano de inicio da cooperación 2001

Orzamento total dos proxectos executados 1.018.458,69€

Achega desde o Fondo Galego 374.855,97€

Os proxectos executados en Cuba son só oito, dous de cooperación indirecta e cinco de cooperación directa, 

mais polo forte impacto acadado por estes últimos, os proxectos desenvolvidos en Cuba ocupan un lugar especial 

na traxectoria do Fondo Galego. 

A pesares de que as familias cubanas non viven folgadamente, hai que empregar parámetros para medir a po-

breza diferentes aos que se usan no resto dos países latinoamericanos, xa que a súa poboación ten acceso á edu-

cación, á saúde, á luz eléctrica e á auga potable, así coma a prestacións sociais para as familias máis empobrecidas. 

15 ANOS DE ANDAINA, A REDE SOLIDARIA DO MUNICIPALISMO GALEGO 47



A rehabilitación de vivendas e do patrimonio histórico é unha das principais necesidades que sofre o país, xa que 

destina grande parte dos seus orzamentos ás políticas sociais. 

A cooperación con Cuba iníciase no ano 2001 cun programa de catro anos de duración da man da Municipali-

dade de Santiago de Cuba. O proxecto titulado Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago 

de Cuba deu como resultado o diagnóstico urbanístico da cidade, a elaboración de material gráfico e o intercambio 

formativo. Este proxecto, de fondo calado para a cidade, é na actualidade o marco de referencia arquitectónico para 

a conservación do casco histórico de Santiago de Cuba, un conxunto de elevado valor paixasístico, arquitectónico 

e ambiental que se converteu no expoñente máis salientable da cultura material da cidade. Santiago de Cuba foi 

declarada Monumento Nacional no ano 1987. O Plan Maestro foi realizado en colaboración co mesmo equipo que 

redactou o Plan Especial de Protección do Centro Histórico de Santiago de Compostela. O proxecto empregou 

instrumentos da planificación urbanística para desenvolver estratexias de intervención que excederon os aspectos 

directamente patrimoniais para ocuparse tamén da solución de problemas sociais, económicos e funcionais deste 

conxunto urbano, altamente degradado física e socialmente ao inicio do proxecto. 

Xa no ano 2008, e da man da Oficina del Conservador, organismo público que ten como premisa a recuperación 

e a conservación do patrimonio monumental, daría inicio un proxecto bianual titulado Mellora das condicións 

de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba, que supón a aplicación práctica do Plan 

Maestro coa intervencións en 78 vivendas. 

A pesares de que Cuba non está contemplado como un país prioritario no II Plan Director  da Cooperación 

Galega, para o Fondo Galego é moi importante dar continuidade a este traballo de gran impacto e trascendencia 

para a poboación da cidade de Santiago de Cuba, xa que supón un fito para a curta historia da cooperación muni-

cipalista galega.

Listado de proxectos apoiados en Cuba

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO 
TOTAL

ACHEGA DO 
FONDO GALEGO

2001 Plan Maestro para a revitalización da 
cidade histórica Santiago de Cuba. 1º 
ano.

Municipalidade de 
Santiago de Cuba

60.101,21€ 60.101,21€
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2002 Desenvolvemento económico e social 
para o aumento da produción de leite e 
carne na UBPC Victoria de Girón

Veterinarios sen 
Fronteiras

276.748,61€ 29.384,44€

Plan Maestro para a revitalización da 
cidade histórica Santiago de Cuba. 2º 
ano.

Municipalidade de 
Santiago de Cuba

81.050,00€ 12.020,24€

2003 Plan Maestro para a revitalización da 
cidade histórica Santiago de Cuba. 3º 
ano.

Municipalidade de 
Santiago de Cuba

60.035€ 12.020,24€

Desenvolvemento económico e social 
para o aumento da produción de leite e 
carne na UBPC Victoria de Girón. 2ª fase.

Veterinarios sen 
Fronteiras

211.629,87€ 28.465,36€

2004 Plan Maestro para a revitalización da 
cidade histórica Santiago de Cuba. 4º 
ano.

Municipalidade de 
Santiago de Cuba

120.070€ 24.040,48€

2008 Mellora das condicións de 
habitabilidade das vivendas do centro 
histórico de Santiago de Cuba

Oficina del 
Conservador

104.412€ 104.412€

2009 Mellora das condicións de 
habitabilidade das vivendas do centro 
histórico de Santiago de Cuba

Oficina del 
Conservador

104.412€ 104.412€

PERÚ 

Total proxectos apoiados 22

Ano de inicio da cooperación 1998

Orzamento total dos proxectos executados 1.002.201,05€

Achega desde o Fondo Galego 571.018,18€
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En Perú desenvolvéronse un total de 24 proxectos financiados polo Fondo Galego, dos cales 17 se correspon-

den con cooperación indirecta e 7 con cooperación directa. A cooperación con este país iniciouse no ano 1998, 

dende o momento mesmo de fundación do Fondo Galego. A introdución do Perú como un país prioritario para a 

cooperación do Fondo baséase sobre todo nas inquedanzas das ONGD galegas, e por ende da poboación galega, 

de cooperar con este país latinoamericano co que tamén se teñen estreitos lazos históricos e culturais. A pobreza 

no Perú afecta a máis da metade da poboación, sendo as rexións andinas as que lideran o ranking das persoas máis 

pobres a nivel estatal. 

Son dous os parceiros cos que traballou o Fondo Galego no país: CEPRODE  e Tierra de Niños. Con CEPRODE 

iniciouse o traballo no ano 2004, co proxecto “Xestión municipal e participación cidadá no desenvolvemento 

rural. 1ª fase”. No exercicio seguinte sería financiado tamén o segundo ano do proxecto tras os éxitos acadados.  

Posteriormente retómase o traballo con esta ONGD peruana co proxecto “Xestión do desenvolvemento sostible 

en municipios rurais andinos”. Estes tres proxectos baseáronse na atención aos municipios andinos da provincia 

de Huaral, co fin de que desenvolvesen as súas capacidades de xestión do desenvolvemento sostible nas áreas 

económica, social e ambiental, a favor das comunidades campesiñas andinas. 

Con Tierra de Niños apoiáronse un total de catro proxectos vinculados á área da protección da infancia. Cabe 

destacar o proxecto de post-emerxencia, “Axuda á reconstrución nas áreas devastadas polo terremoto de agosto 

2007”, que permitiu rehabilitar un centro educativo. Así mesmo, os proxectos desenvolvidos nos anos  2006 e 2007 

de turismo solidario, serviron para artellar os procesos educativos locais para o fortalecemento da identidade 

cultural das nenas e nenos e da mocidade, para valorar a historia e orixe das comunidades integrantes do circuíto 

turístico, e para afortalar as organizacións locais, agrupacións xuvenís e artesáns nos mecanismos de emprego e 

xestión turística.
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Listado de proxectos apoiados no Perú 

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO 
TOTAL

ACHEGA DO 
FONDO GALEGO

1998 Instalación de auga potable Amigos Escaes-Perú 7.392,44€ 4.508€

Módulos básicos para servizos hixiénicos 
e lavandería

INTI 6.394,76€ 5.024,46€

1999 Instalación de emisoras de 
radiocomunicación entre poboacións 
indíxenas

Paz e Solidariedade 8.835,93€ 8.835,93€

2000 Instalación dun módulo de ovinos raza 
Corriedale, en Ambulco Grande.

Amigos Escaes-Perú 10.637,64€ 10.637,64€

2001 Instalación dun módulo ovino da raza 
Corriedale

Amigos Escaes-Perú 39.695,86€ 28.567,83€

2002 Asistencia médica e cirúrxica gratuíta. Solidariedade 
Galega.

38.128,21€ 6.010,12€

2003 Saúde e desenvolvemento Labañou-
Vilcabamba

Asociación Labañou 
Solidaria

18.960€ 6.000€

Apoio produtivo á muller rural e ó 
desenvolvemento local no distrito de 
Junín.

Asociación 
Entrepobos

102.209,00€ 24.071,74€

2004 Instalación de latrinas na comunidade 
campesiña de José Olaya.

INTI 4.574,70€ 3.574,70€

Xestión municipal e participación cidadá 
no desenvolvemento rural. 1ª Fase.

CEPRODE 125.787€ 99.893€
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2005 Mellora da Atención no Departamento 
de Pediatría e Emerxencias Pediátricas, 
Hospital Nacional 2 de Maio.

Oficina Executiva 
de Planificación 
Estratéxica do 
Hospital Nacional 2 
de Maio

40.448,50€ 40.448,50€

Bicicletas para promotoras/es 
comunitarias/es de Cajamarca.

Bicis pola Paz 4.600€ 2.300€

Xestión municipal e participación cidadá 
no desenvolvemento rural. 2 ª Fase.

CEPRODE 244.202€ 107.554€

2006 Turismo solidario, un xeito innovador e 
creativo de promover o emprego xuvenil 
e a identidade local.

Tierra de Niños 41.687,85€ 31.688€

Construción de servizos hixiénicos 
para nenos e nenas con necesidades 
educativas especiais.

INTI 3.000€ 2.380€

2007 Cría de animais menores. Fogar de Santa 
María de Huancarama.

INTI 3.092,73€ 3.000€

Bicicletas para fortalecer o 
desenvolvemento rural das provincias de 
San Marcos e Cajabampa.

Bicis pola Paz 4.750€ 2.300€

Proxecto de Turismo Solidario Killa Wasi, 
2ª Fase.

Tierra de Niños 48.096,17€ 24.048€

2008 Axuda á reconstrución nas áreas 
devastadas polo terremoto de agosto 
2007.

Tierra de Niños 23.316,36€ 23.316,36€

2009

Xestión do desenvolvemento sostible en 
municipios rurais andinos. CEPRODE 119.905,68€ 54.006,68€

Construción de módulo educativo integral: 
aula para nen@s de 4 anos, servizos 
hixiénicos incorporados, patio central e 
muro de contención na I.E.I. Nº6080 – 
Rosa de América

Tierra de Niños 53.028,16€ 45.811,28€
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2010

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

Amigos ESCAES- 
Perú 53.458,00€ 35.000€

PROXECTOS EN NICARAGUA

Autoconstrución de anexo de sistema 

de auga no sector das Palmitas e sector 

4 do Municipio de Las Sabanas- Departa-

mento de Madriz (2003)

Captación de auga para o Municipio 

de Las Sabanas (2003)

As mulleres deseñando o futuro (2003)

Proxecto de Educación Alternativa 

Rural Técnica Integral para Adolescen-

tes e Mozos Rurais no Municipio de Las 

Sabanas (2005)

Instalación dun muíño comunal (2005)

Construción dunha cociña comunitaria 

(2005)

Rehabilitación de vivendas no Conce-

llo de Totogalpa (2007)

Educación Técnico-Agropecuaria para 

adolescentes e mozos/as rurais do Munici-

pio de Las Sabanas (2007)

Mellora das condicións de vida das 

comunidades rurais do municipio de Toto-

galpa (2008)

Melloradas as condicións de habi-

tabilidade e salubridade de 11 familias 

chorotegas en Totogalpa (2011)

PROXECTOS EN CUBA

Plan Maestro para a revitaliza-

ción da cidade histórica Santiago 

de Cuba. (2001, 2002, 2003 e 2004)

Mellora das condicións de ha-

bitabilidade das vivendas do centro 

histórico de Santiago de Cuba 

(2008 e 2009)

PROXECTOS NO PERÚ

Xestión municipal e 

participación cidadá no 

desenvolvemento rural. 1ª 

Fase. (2004)

Xestión municipal e 

participación cidadá no 

desenvolvemento rural. 2 ª 

Fase (2005)

Turismo solidario, un xei-

to innovador e creativo de 

promover o emprego xuvenil 

e a identidade local (2006)

Proxecto de Turismo 

Solidario Killa Wasi, 2ª Fase 

(2007)

Xestión do desenvolve-

mento sostible en munici-

pios rurais andinos (2009)

Construción de módulo 

educativo integral: aula 

para nenas e nenos de 4 

anos, servizos hixiénicos 

incorporados, patio central e 

muro de contención na I.E.I. 

Nº6080  Rosa de América 

(2009)

Mapa: proxectos de cooperación  

directa nos principais países  

latinoamericanos receptores de  

axuda do Fondo Galego
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4 Axuda humanitaria

A Axuda Humanitaria é unha expresión de solidariedade que se produce dende os países e institucións do 

norte cara as poboacións desfavorecidas do sur que se atopan nunha situación de emerxencia tras unha catástrofe 

natural, unha guerra ou unha crise estrutural.

O Fondo Galego desenvolveu algunha intervención neste sentido, debido, sobre todo, á súa función de cana-

lización da solidariedade municipalista galega ante este tipo de sucesos. O Fondo Galego non é unha entidade 

especializada en Axuda humanitaria. De feito, hai moi poucas entidades a nivel estatal que teñan capacidade para 

mobilizarse ante unha situación de crise. Por isto, o Fondo Galego sempre opta nestas situacións por aliarse cun 

parceiro local ou internacional con contrastada fiabilidade e con amplo coñecemento da situación e do país ao 

que se vai prestar a axuda.

En total, o Fondo Galego conta con nove proxectos de axuda humanitaria, dentro dos que tamén podemos 

atopar proxectos de post-emerxencia, que non teñen por misión paliar unha serie de consecuencias nun momento 

concreto, senón que se desenvolven con posterioridade á situación de crise máis aguda para  tratar de sentar as 

bases dun desenvolvemento humano sustentable. A achega do Fondo Galego a proxectos de Axuda Humanitaria 

ou de post-emerxencia ascende a 698.562,15€.

Listado de proxectos de axuda humanitaria 

 

ANO TÍTULO PARCEIRO MONTO TOTAL ACHEGA DO 
FONDO GALEGO

2005 Construción de 9 centros de 
desenvolvemento comunitario en Sri 
Lanka, tralo tsunami de decembro de 
2004.

PNUD 62.961€ 62.961€

2006 Escola 12 de outubro (R.A. Saharauí 
Democrática). Campaña Arroz para o 
Sáhara.

Solidariedade 
Galega co pobo 
saharauí

5.200€ 5.200€,
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2007 Axuda de emerxencia con motivo do 
ciclón en Changalane (Mozambique)

Casa do Gaiato 120€ 100€

Rehabilitación de vivendas nos campos 
de refuxiados palestinos de Jalazone e 
Amaria.

UNRWA 107.029,29€ 107.029,29€

2008 Axuda á reconstrución nas áreas 
devastadas polo terremoto de agosto de 
2007. (Perú)

Tierra de Niños 23.316,36€ 23.316,36€

Reconstrución do campo de refuxiados 
Neirab (Siria). I Fase.

UNRWA 260.000,00€ 55.000,00€

Apoio á recuperación  de casas 
familiares devastadas polos furacáns 
Gustav e Ike na provincia de Pinar del 
Río, Cuba

Asociacion Cubana 
de Producción 
Animal

73.762,59 € 73.762,59 €

2009 Reconstrución do campo de refuxiados 
Neirab (Siria). II Fase.

UNRWA 260.000€ 200.000€

2010 Fortalecemento do desenvolvemento 
local para dar una resposta sostible 
e solidaria tras o terremoto do 12 de 
xaneiro en Haití

Fons Catalá de 
Cooperació- SKDK

234.371,93€ 171.192,91€

5 Evolución da cooperación ao desenvolvemento no Fondo Galego

Tras quince anos de traballo en cooperación podemos destacar, en liñas xerais, que a evolución  é positiva se 

atendemos, por exemplo, aos seguintes aspectos: 

• Liñas estratéxicas: A cooperación do Fondo Galego atendeu sempre á definición previa dunhas liñas estra-

téxicas, fuxindo de enfoques parciais e descontextualizados. As diferentes liñas estratéxicas ofrecen unha 

mostra das vontades e da perspectiva a longo prazo da cooperación do Fondo Galego, se ben, período a 

15 ANOS DE ANDAINA, A REDE SOLIDARIA DO MUNICIPALISMO GALEGO 55



período, a experiencia acumulada incide en aspectos clave para obter un maior impacto e visibilidade dos 

proxectos,significando a especificidade das áreas xeográficas e dos sectores prioritarios. 

• Profesionalización: Dende os inicios ata hoxe, o Fondo Galego foi contando con un maior número de pro-

fesionais na súa Secretaría Técnica, que asumen as tarefas das áreas de  sensibilización e de proxectos. A 

profesionalización garante unha cooperación de calidade, transparente e que repercute positivamente na 

eficacia, eficiencia, sustentabilidade e viabilidade dos proxectos que se impulsan.

• Tipos de cooperación: O Fondo Galego comezou a súa andaina financiando exclusivamente proxectos de co-

operación indirecta, tamén para contribuír ao fortalecemento do tecido asociativo galego, mais observouse 

que os proxectos presentados polas ONGD galegas non abranguían sectores tradicionalmente municipalis-

tas, polo que a partir do ano 2002 comezouse a combinar a cooperación indirecta coa cooperación directa. 

Este modelo permite continuar reforzando ás ONGD galegas e, ao mesmo tempo, executar proxectos de 

carácter municipalista, aspecto que nos diferenza e no que somos un actor clave. O Fondo Galego promove a 

progresiva consolidación dunha convocatoria municipalista única de axudas a ONGD para o financiamento 

de proxectos de cooperación, que se xestionaría a través desegegta institución. 

• Parceiros clave: O traballo continuado nos catro países prioritarios nos que o Fondo Galego desenvolveu 

un maior número de proxectos orixinaron o establecemento de alianzas con parceiros locais. A relación con 

estes parceiros desenvólvese en pé de igualdade, en coordinación e en confianza, o que favorece tamén 

o impulso de novos proxectos dos que temos a certeza que serán executados con criterios de calidade. A 

selección dos parceiros clave en cada un dos lugares xorde de varias experiencias satisfactorias non só na 

maneira de operar, senón tamén en aspectos relacionados coa filosofía xeral da organización local, o carác-

ter municipalista e a transparencia no trato. 
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A sensibilización social, 
o vocabulario local 

da solidariedade

Por Secretaría Técnica-IGADI
4





A sensibilización social foi a ferramenta por medio da que o Fondo Galego se estendeu e se fixo presente no 

país; por medio de innumerables actividades, cursos de formación ou foros de análise e debate, asumindo tamén 

que a propia comunicación da existencia e vida do Fondo, é en si mesma unha aposta por educar nun cambio de 

actitude.

O vocabulario local da solidariedade nace ahí, no vínculo entre o Fondo e os seus asociados, entre @s repre-

sentantes polític@s, as traballadoras da Secretaría Técnica, e a rede de traballadores que desde a Administración 

local teñen permitido a implementación de actividades e proxectos. E máis alá, porque desde o local temos con-

fluído no traballo desta área, con ducias de centros de ensino, ONGD´s, ou asociacións de base municipal.

A sensibilización do Fondo debe recoñecerlle á Xunta de Galicia, a continuidade de traballo na materia, xa que 

desde o 2003 e até a actualidade; superando as alternancias, por medio de convenios anuais facilita economica-

mente o desenvolvemento dos programas.

Neste texto quérese dar conta desde a xénese do traballo realizado, que desde as actividades puntuais dos 

primeiros anos evoluíu até o Plan sistematizado de traballo actual.

1 Por que a sensibilización?

Desde o seu nacemento, o Fondo definiu como prioridade a sensibilización social da cidadanía, en canto ao 

sistema oficial de axuda, e as causas e mecanismos da loita contra a pobreza. Ter unha liña de traballo aberta en 

canto á sensibilización en Galicia; abre un canal de capacitación na cidadanía galega para o mundo global actual.

No artigo 2º dos Estatutos do Fondo, alí onde se presentan os obxectivos da Asociación que se constitúe, dise 

no apartado e): Impulsar a participación da opinión pública e da cidadanía co obxecto de favorecer unha maior com-

prensión da realidade dos países do Sur, da necesidade dun compromiso ético na loita contra as desigualdades e a prol 

do establecemento dunha nova orde económica internacional que erradique a pobreza da face do planeta.

En primeiro lugar atopamos así o obxectivo constitucional de sermos capaces de facer comprender o mundo 

que habitamos, finito e inmensamente diverso, as súas dinámicas históricas, e as contradiccións do concepto de 
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desenvolvemento clásico, con límites ambientais ou humanos claros, máis evidentes nas últimas década. Contex-

tualizar o mundo actual obríganos en todo momento a deternos na relevancia da época dos descubrimentos, e os 

procesos coloniais que a esta seguiron.

En segundo lugar, o artigo 2ºe quere afondar no compromiso ético da cidadanía e do conxunto da sociedade 

que asume o seu papel, diante dun mundo desigual e inxusto, e lastrado de contradicións ao respecto do concepto 

de dignidade humana. Un compromiso ético preciso para non comprender o planeta desde a indiferenza, o desco-

ñecemento, ou o eurocentrismo. Un compromiso que nos sitúa como sociedade no longo prazo, e que nos permite 

observar o devir da humanidade desde a escravitude clásica ás modernas formas de escravitude. E un compromiso 

que ao fin, quere ser unha suma de vontades para situar diante do mundo e desde municipalismo e a sociedade 

civil galega, o noso compromiso por un mundo máis xusto.

Finalmente, e ao respecto dese compromiso ético, o artigo 2ºe vai máis alá, e reclama unha nova orde económi-

ca mundial que erradique a pobreza. Esta afirmación, converxe directamente co Obxectivo de Desenvolvemento do 

Milenio nº 8, que defende a constitución dunha Organización mundial para o desenvolvemento, que supere a loita 

de intereses actuais, e que implemente directamente mudanzas substanciais na organización planetaria, co fin de 

avanzar decididamente para os Dereitos Humanos universais. E aí, coa visibilización e apropiación dos Obxectivos 

de Desenvolvemento do Milenio tamén está o traballo da área de sensibilización do Fondo.

Desde aquela redacción estatutaria que deu vida ao Fondo moitos episodios teñen impactado a memoria 

colectiva global, cada día máis intensa e presente. Sen embargo, aqueles obxectivos, ao igualmente estatuído, de 

promover o afamado e hoxe esquecido 0,7%, seguen fortemente vixentes.

Vixentes e improrrogables, xa que a crise enerxética, ambiental ou alimentaria na que vivimos, desde a pers-

pectiva do conxunto da humanidade, non deixará de afondarse senón mudamos as actitudes e hábitos de vida 

das sociedade industriais desenvolvidas, ou enriquecidas, nas que vivimos. Incidir e facilitar ese cambio nas nosas 

cidadanías é tamén parte do labor da sensibilización social do Fondo Galego, e ademais responde a un chamado 

específico do sistema internacional de axuda, da OCDE ás NNUU, cara os organismos de cooperación internacional 

no Norte rico.

O que segue, é a narración do desenvolvemento dos mecanismos que o Fondo articulou para dar valor a este 

compromiso coa sensibilización, que non só se contempla na vida institucional do Fondo nos seus Estatutos, senón 

na Declaración Programática ou na Declaración das Cidades.
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2 A Rede Municipalista Solidaria e a súa evolución

O Fondo naceu para facer proxectos nos países do SUR, e sensibilización social en Galicia. O nacemento do 

Fondo, máis alá da inmensa ilusión do proxecto que comeza, nacía cos límites de todo camiño novo, e máis nun 

campo, o da cooperación descentralizada galega, onde os límites eran moitos e as posibilidades estaban todas por 

explorar.

Esta fotografía ofrécenola o repaso histórico das publicacións propias que o Fondo fixo públicas durante estes 

anos. Así, o primeiro material de referencia serán as Memorias de actividades, primeiro nivel da cadea de visibili-

zación, que o Fondo dispón ano a ano desde o 2004, mais non sempre foi así.

Antecedentes
A primeira Memoria que publica o Fondo cubre o período 1997-2000, e nela aparecen os primeiros proxectos 

financiados, e a narración do que poderíamos chamar o asentamento institucional que significou a primeira lexis-

latura de vida do Fondo. Neste período destacan na área de sensibilización a edición dunha serie de Cadernos do 

Fondo, que procuraban ser pedagóxicos e difusores da filosofía e obxectivos do proxecto. O programa de radio 

Ondas solidarias, producido pola asociación “Emisoras municipais galegas”, foi un dos altofalantes da institución 

durante estes primeiros anos.

Tamén é significativo o libro Palabras con Fondo, onde 23 escritores galegos se implicaron na construción de 

historias que convidasen a reflexión en torno á solidariedade. Aparece tamén nesta Memoria unha peza clave do 

que serán as actividades do Fondo no futuro, a primeira exposición: Solidariedade? A fondo¡

Cómpre observar que xa no 1998 o boletín Infórmate a Fondo comeza a publicarse, nesa vinculación obrigada 

polas propias características do proxecto, entre a sensibilización e a comunicación. O IAF, que actualmente vai polo 

seu número 122 é a publicación municipalista con máis solera en Galicia. Se hai vocabulario local da solidariedade 

o IAF ten moito que ver.

A segunda Memoria cubre os anos 2002-2003, tempo no que o IAF nunca se deixou de imprimir, e onde como 

remedio ante a falta doutros medios, se foi dando conta do estiramento e vida do proxecto solidario.

E xa, a madurez e o ritmo dos tempos se concretan tamén, nun curso de formación bianual dirixido aos traba-

lladores das administracións socias. O xermolo da Rede Municipalista Solidaria, e do mecanismo de coordinación 

15 ANOS DE ANDAINA, A REDE SOLIDARIA DO MUNICIPALISMO GALEGO 61



interna que se xerou, estaba a piques de comezar a articularse definitivamente e de maneira sistematizada.

Nacemento e vida da Rede Municipalista Solidaria
E así que durante o 2004 nace a Rede Municipalista Solidaria (RMS), e comeza a organizarse un programa de 

actividades que con maior ou menor elasticidade se completará cada ano, dotando de coherencia á área de sensi-

bilización, e ao mecanismo de funcionamento da propia rede.

A RMS é o mecanismo de coordinación para o funcionamento do que o Fondo Galego se dotou para dar vida a 

un calendario de actividades de sensibilización social. E non só, claro, para implementar as actividades, senón para 

manter un canal de comunicación fluído entre os socios e o Fondo, que estendera a súa misión e visibilizase o seu 

labor entre as cidadanías que orixinariamente lle dan sentido.

No 2004 e baixo a dirección e mandato dos órganos estatutarios do Fondo, comeza o proceso de designación 

de representantes técnicos en cada socio, en cada Concello. O nomeamento dunha persoa responsable de facer 

ligazón co traballo diario da Secretaría Técnica multiplica as posibilidades, xa dentro do propio Fondo, pero tamén 

na conexión do Concello co movemento asociativo local, xa especificamente solidario ou transversal, xa que a 

solidariedade universal é inherente ao exercicio da cidadanía. Nestes anos prodúcese a explosión de socios do FG, 

e a mesma fai medrar a RMS e as súas capacidades.

O proceso de nomeamentos non sempre é sinxelo. Os relatos das Memorias anuais desde o 2004 até hoxe dan 

conta dunha RMS que medra e se consolida como mecanismo de traballo, mais que non consegue manter unha 

participación elevada de maneira constante, e que decae con especial énfase en anos electorais.

A RMS activou desde o 2004 até a actualidade un Plan de sensibilización anual que implica tres liñas de tra-

ballo.

Unha primeira que sería a de dotar de actividades ás entidades socias. Destacan aquí pola presenza e activi-

dade, as Exposicións e os materiais educativos en CD, con materiais didácticos e audiovisuais, que se traballan en 

centros de ensino e se distribúen como material de divulgación.

Hoxe aínda contamos con A Paz cuestión de Fondo, que por medio de viñetas reflexiona sobre os desequilibrios 

do planeta, e que desde o 2004 percorre Galicia enteira, aínda hoxe reclamada e re-demandada, con case unha 

centena de aparicións. Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio realizouse en colaboración coa Asociación 

de Nacións Unidas en España, e tamén coa propia Campaña do Milenio. Influír no global desde o local é a máis 

recente, deste mesmo 2011, vendo a luz neste ano, nese esforzo por facer pedagoxía do Fondo como proxecto, 
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destacando os nosos valores, capacidades e historia. En todos estes anos contouse con outras Exposicións, como 

as desaparecidas, Solidariedade? A Fondo, O Eterno feminino, ou 10 anos con proxectos. Tamén en ocasións mo-

bilizáronse exposicións en colaboración con ONGDs como a actual Nicaragua: Unha realidade viva, centrada nun 

proxecto que o FG financiou a Solidariedade Galega.

Outra actividade recorrente son as Visitas ao Norte, onde parceiros nosos, de Cabo Verde, Perú e Nicaragua 

maioritariamente, percorren Galicia e as entidades socias dando conta dos proxectos que desenvolveron, interac-

tuando tamén co movemento asociativo galego, e moitas das veces ofrecendo conferencias públicas á cidadanía 

sobre o seu traballo e a súa realidade.

Tamén o Fondo ten promovido nos últimos anos nesta liña espectáculos culturais como a xira teatral de Os 

soños de Walla no 2009, froito do programa TeaTracción coa Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), 

ou a Xira 2010-2011 dos contos da Tropa de trapo, Contos coas mans abertas.

Tamén, nas entidades socias se executa parte da segunda liña de traballo na área: o fortalecemento do RMS. 

Este obxectivo conta con diferentes aproximacións, mais destaca a oferta formativa, e de reflexión, que o Fondo 

ofrece, non só para @ técnic@s da RMS, senón para todas aquelas entidades coas que convivimos xa no entorno 

próximo de cada Concello, como no sectorial e galego no que se move o Fondo. Lugares de encontro e de análise, 

que se contan por decenas, nos que destacan as Reviravoltas polos ODM de 2005-2006, ou as Xornadas anuais que 

se levan adiante anualmente desde 2002.

No ámbito da relación cos Concellos, atoparíamos aquí as reunións físicas que se realizan 2 veces ao ano, e 

dous cursos bianuais para @s técnic@s da rede, no 2002-2003, e no 2008-2009. E sobre todo, Vacacións con Tra-

ballo, do que falaremos logo.

Finalmente, o Fondo promove visibilizarse como ferramenta de sensibilización social. É imprescindible a trans-

parencia para gañar a confianza da cidadanía, para divulgar os nosos esforzos como política pública en movemen-

to. Desta maneira, é coidada pola área de sensibilización á edición de materiais e publicacións que dan conta da 

vida do Fondo e dos proxectos que executa. As Memorias, os IAF´s ou todo tipo de publicación, como o Informe 

Zero, xorden desta liña de traballo. 

Tamén, por suposto, o web, e agora xa as redes sociais. E se así no comezo do Fondo saían nas radios municipais 

galegas as Ondas Solidarias, actualmente sonan as Voces con Fondo, en colaboración con AGARESO (Asociación 

galega de reporteiros solidarios).

Nesta liña na que deberemos aspirar a seguir medrando, naceu no 2010 a Rede de comunicadores solidarios, 
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que facilitará a comunicación entre o FG e os seus socios para unha mellor presenza nos medios de comunicación, 

mediante a articulación para a difusión de notas de prensa, organización de actos, edición de pressbooks...

Os técnic@s e Vacacións con Traballo.
@s técnic@s da RMS son as persoas designadas como representantes técnicos para o FG desde as entidades 

asociadas, as súas funcións non son moitas e a vontade persoal de implicarse acostuma a ser imprescindible para 

o bo funcionamento do vínculo. A función d@s técnic@s é a de servir de nexo entre a Secretaría e o socio, para a 

comunicación ordinaria e a articulación de actividades.

Nun primeiro orde a comunicación ordinaria implicaría tanto a relación co representante político do socio no 

FG , como coa Secretaría, para acudir unha vez cada seis meses a unha reunión física cos socios do entorno xeo-

gráfico máis próximo, e para nun segundo lugar, servir de nexo cos demais traballadores do Concellos, asociad@s 

inevitables da rede.

E aí atopamos Vacacións con Traballo, programa de voluntariado internacional que ten xa, nas súas seis edi-

cións, promocionando a participación d@s traballadores da administración local galega, nun proxecto de sensibi-

lización e cooperación técnica nas organizacións coas que traballamos no SUR.

VcT nace na procura de coñecementos ao interior das entidades asociadas para que poidan ser volcados nas 

necesidades que os nosos parceiros do SUR nos presentan. Son estadías dun mes, que máis alá do valor do achega-

mento de coñecementos, implican un proxecto de sensibilización para as persoas participantes e os seus entornos, 

e non só, xa que á volta a edición dos seus testemuños amplifica a súa experiencia.

Polo de agora VcT conta xa con 22 participantes, de diferentes áreas de xestión, desde técnic@s de medio am-

biente a especialistas en xénero, arquitect@s ou técnic@s de turismo, tanto de Concellos como de Deputacións, 

deron recorrido a estes seis anos.

A difusión do programa durante a convocatoria entre todos os traballadores do Concello ou da Deputación; 

e un dos momentos clave, xa que a implicación d@ técnic@ na difusión do programa é fundamental para a súa 

divulgación e bon funcionamento, e a súa vez para o obxectivo de longo alcance de visibilizar mellor o traballo 

do FG.
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3 Conclusións

Nesta andaina de 15 anos, o Fondo, desde unha estrutura previa de 0 foi capaz de articular un programa de 

actividades de sensibilización social, que por exemplo neste 2011, deixará máis de 40 mostras de exposicións do 

FG, moitas delas traballadas en centros educativos, ou unha Xira de contacontos con outras 40 paradas, máis alá 

do noso mellor posicionamento nos medios de comunicación galegos, a consolidación ano a ano de Vacacións con 

Traballo, ou de foros de reflexión relevantes como o realizado tamén neste 2011 en conxunto coa Coordinadora 

Galega de ONGD, na que participaron altos representantes do sector da cooperación española. Ou sen ir máis 

lonxe, esta propia publicación.

Na lexislatura 2011-2015 a dimensión da sensibilización no FG está chamada a reforzarse. O contexto de crise 

precisa dunha maior proximidade aos socios e as propias ONGD galegas, nun exercicio de transparencia e conven-

cemento. A implicación na RMS será máis relevante que nunca, e a participación activa termómetro real das súas 

fortalezas.
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O informe “La Realidad de la Ayuda ” que a ONGD Intermón Oxfam publica anualmente, recollía na súa edición 

do ano 1997 o total de 7.436 millóns de pesetas; como a estimación do que os Concellos e Deputacións españolas 

investiran no ano anterior en cooperación ao desenvolvemento, uns 45 millóns de euros.

A previsión que recolle o Plan Anual de Cooperación Internacional para o ano 2011, no que a crise é un feito 

constatado que repercute en todas as partidas orzamentarias das administracións públicas, cifra en 140 millóns os 

fondos que desde as institucións locais adicaranse a cooperación, un compromiso, financieiro, menor que o repre-

sentado polas cifras de 2008; que se elevaban ata os 161,5 millóns de euros (dos cales logo executáronse 148 mi-

llóns). A pesares da redución tanto a cifra do ano 2008 como a do actual 2011 o que fan é, aínda que estean lonxe 

do que moitos e moitas desexáramos, confirmar un compromiso sólido por parte dun bo número de Concellos e 

Deputacións, así como por parte dos Fondos de cooperación; nos que as entidades locais se agrupan ao obxecto 

de tirar maior rendemento social ás súas posibilidades económicas, moitas veces escasas.

A xénese da cooperación descentralizada
A participación das institucións locais no ámbito da cooperación ao desenvolvemento comeza coa andaina dos 

Concellos democráticos, e en moitas casos de esquerdas, xurdidos das eleccións municipais de 1979 no Estado. 

Os comezos da colaboración dos Concellos recén creados, con países en vías de desenvolvemento están baseados 

nunha certa sintonía ideolóxica: 1979 é o ano do triunfo da revolución sandinista, o apoio aos logros da revolución 

cubana marca tamén unha das liñas de actuación, igual que a solidariedade co pobo saharaui, logo do vergonzoso 

e naquel momento aínda moi recente, abandono de España da súa última colonia en mans do exército marroquí, 

ou as loitas dos pobos centroamericanos contra ditaduras de diverso, pero sempre cruel, pelaxe.

A cooperación ao desenvolvemento nestes anos iniciais suple a súa escasa capacidade técnica con amplas doses 

de compromiso e traballo. A onde non chega a experiencia vai chegar a vontade. Tanto se falamos das entidades 

locais, como si falamos de moitas das organizacións que dende o internacionalismo político van mudando á solida-

riedade internacional na forma de proxectos de cooperación, falaremos de momentos nos que ferramentas de for-

malización dos proxectos como o Marco Lóxico, ou cuestións como a sustentabilidade das acción, o fortalecemento 

das organizacións do Sur, ou a rendición de contas, son cuestións totalmente descoñecidas, ou pouco practicadas.

Ao recordar eses anos de xénese non debemos esquecer o feble tecido asociativo no mundo da cooperación 

internacional de carácter non relixioso, froito das case catro décadas de ditadura, así como o escaso nivel de des-

envolvemento económico do país en comparaza con calquera dos nosos veciños ao norte dos Pirineos. 
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O profesor da Harvard Business School David Korten na súa obra “Gettingtothetwenty-firstcentury: voluntaryac-

tion and de global agenda”, do ano 1990, facía referencia a tres xeracións de ONG ao desenvolvemento, ás que o 

activista de Intermon, Ignacio Senillosa, engade unha cuarta no ano 1996: a xeración asistencialista dos anos 50, 

a xeración do “desarrollismo” dos anos 60, a xeración do desenvolvemento endóxeno dos anos 70, e a do empo-

deramento, dos anos 80-90. 

Xa finalizando a primeira década do actual século, algúns autores comezaron a falar dunha quinta xera-

ción na que o traballo das organizacións basculaba cara a influencia nas decisións que en diferente ámbitos, 

o dos países desenvolvidos e as os organismos internacionais, nomeadamente os financeiros e comerciais 

(Banco Mundial, Fondo Monetario, Organización Mundial do Comercio…) afectan dun xeito moi directo aos 

países en vías de desenvolvemento, e en especial, aos colectivos máis desprotexidos (indíxenas, mulleres, 

agricultores…).

A evolución, as estratexias, as prioridades, as metas… das políticas de financiamento das entidades locais non 

son alleas á propia evolución das ONGD, e por extensión á evolución da reflexión sobre o papel que debían xogar 

as achegas solidarias, e as formas nas que estas debían materializarse.

A década dos 90 e o nacemento dos Fondos de Cooperación internacional de base municipalista
Nos anos 90 prodúcese toda unha serie de acontecementos, en moitos casos dramáticos, que poñen en eviden-

cia tanto a desigualdade entre os que habitamos o planeta Terra, como a precariedade dos equilibrios internacio-

nais, rexionais e mesmo locais. 

En Europa o comezo dos anos 90 está marcado pola guerra en Bosnia, entre 1992 e 1995, con mais de 100.000 

vítimas mortais (entre civís e militares) e centos de miles de desprazados e refuxiados. O ano 1994 quedará na 

memoria colectiva da Humanidade polas matanzas dos Grandes Lagos, onde en poucas semanas, ante a pasividade 

dos países Occidentais, entre 500.000 e 1.000.000 de persoas foron masacradas. A década aínda deparaba o mortal 

paso do furacán Mitch por Centroamérica, a finais de 1998, no que ademais da vida de miles de vítimas mortais, 

barréronse unha boa parte das xa de por si escasas infraestruturas colectivas.

Todos estes acontecementos supuxeron tanto retos para as institucións internacionais, como para as institu-

cións de cada un dos países desenvolvidos e para as súas sociedades civís e as organizacións que nacen nelas. 

Non sempre organismos internacionais, estados ou organizacións civís souberon estar á altura das necesidades de 

cada momento: o sitio de Sarajevo, a matanza de Srebrenica, a competencia absurda entre ONGDs en Ruanda ou 
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Centroamérica, puxeron en evidencia que grandezas e miserias poden convivir no seo de quen dí que o seu único 

fin é contribuír a facer un mundo máis xusto.

No Estado español a década dos 90 será o momento no que a cooperación ao desenvolvemento se faga máis 

visible para a cidadanía.  Se a eclosión en canto a número de entidades vinculadas á cooperación, e interese ins-

titucional, comeza a despuntar a mediados da década dos 80, no ano 1994 as tendas de campaña que se alzan 

no Paseo da Castellana en Madrid e logo se van estendendo por ducias de cidades españolas, popularizan unha 

enigmática cifra que convertirase no crisol de esperanzas e compromisos: 0,7%. 

Non é esta unha cifra que fora descoñecida nas discusións internacionais, xa que dende o ano 1972, e incluso 

desde antes, este fora o obxectivo (0,7% do PIB) que os países desenvoltos se fixaran como os fondos que debían 

adicarse á cooperación ao desenvolvemento, á Axuda Oficial ao Desenvolvemento, AOD.

Naquela España dos 90 o movemento do 0,7 contribuíu de forma decisiva a poñer en evidencia o escaso com-

promiso económico do noso país, e a necesidade de que todas as institucións públicas, contribuíran, segundo a súa 

capacidade, a lograr o obxectivo común.

Serán neste contexto no que as entidades locais renoven o seu compromiso e xurdan moitas das entidades 

colectivas coñecidas como Fondos de Cooperación, como é o caso do galego, que comezou a xestarse no ano 1995, 

e materializouse no 1997. 

Son momentos nos que o Estado Español adica a AOD entre o 0,22% e o 0,24% do Producto Nacional Bruto, 

moi lonxe do obxectivo do 0,7% pero tamén moi lonxe da media da Unión Europea, que se cifraba no 0,38%. Son 

momentos nos que a prioridade fíxase en acadar máis fondos, aínda que xa prestando atención a feitos como a 

utilización interesada da axuda ao desenvolvemento, como por exemplo a axuda ligada, á que España adicaba en 

1994 case a metade da súa axuda bilateral ou a escasa entidade dos fondos destinados aos países menos desen-

volvidos, aos que España só destinaba un escaso 16% no ano 1997.

O S.XXI e os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio
O século XXI comezará, no referente á cooperación do desenvolvemento e a loita contra a pobreza a nivel 

internacional, coa boa nova que supuxo a Declaración do Milenio, aprobada polo plenario da Asemblea Xeral das 

Nacións Unidas en setembro de 2000, declaración que comprende os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, 

que abarcan cuestións relativas á erradicación da pobreza extrema, a igualdade entre xéneros, a universalización 

da educación básica, a redución da mortalidade infantil, a saúde materna, a sustentabilidade medioambiental, ou 
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a loita contra o VIH/SIDA e outras epidemias. A Declaración do Milenio fixa unha data: 2015 como momento no 

que se deben acadar os obxectivos.

A Declaración do Milenio foi seguida, en 2002, do Consenso de Monterrey, resultado da Conferencia Internacio-

nal sobre Financiamento para o Desenvolvemento, que fixaba metas financeiras para facer posible o cumprimento 

dos ODM.

Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio foron o resultado de décadas de iniciativas, conferencias inter-

nacionais e anos adicados a un e outro obxectivo. Para moitos os ODM significaron a claudicación a formular metas 

de maior calado, para outros moitos os ODM son un obxectivo realista, un punto intermedio antes de comezar con 

novos retos.

En boa medida unha das virtudes dos ODM ten sido converterse nunha guía internacional para planificar, fixan-

do prioridades, as acción de cooperación ao desenvolvemento, e estes obxectivos aparecen como referentes en di-

versas planificacións estratéxicas, sexa a nivel estatal, impregnando o Plan Director da Cooperación Española 2009-

2012, ou a nivel autonómico, estando presentes no II Plan Director da Cooperación Galega 2010-2013, e tamén 

municipal, por exemplo na Estratexia 2007-2011, e 2011-2015, do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

O futuro: A eficacia da axuda e o enfoque de Dereitos Humanos
A mediados da primeira década do século XXI á necesidade de incrementar os fondos de axuda ao desenvol-

vemento, e a fixación de obxectivos únese un abano de preocupacións presentes dun xeito ou outro nas décadas 

precedentes: a necesidade de mellorar a eficacia da axuda ao desenvolvemento, aprendendo da experiencia acu-

mulada e modificando as formas nas que os países máis desenvolvidos cooperan con aqueles que reciben fondos. 

Esta preocupación dará lugar á Declaración de Paris sobre eficacia da Axuda ao Desenvolvemento, en 2005, e 

ao Programa de Acción de Accra, en 2008, co que se pretende acelerar e profundizar na declaración de 2005, evi-

tando a fragmentación da axuda, buscando unha maior coherencia das políticas ou involucrando á sociedade civil 

na xestión das políticas de desenvolvemento.

Como no caso das ONGD que van adaptándose a novos retos e evolucionando, aprendendo dos acertos e dos 

errores, a política de cooperación ao desenvolvemento tamén vai evolucionando, aínda que non sempre dun xeito 

exento de voltas ao pasado ou paróns. 

Hoxe en día parece evidente que frente a unha visión centrada exclusivamente na provisión de bens e servizos 

a política de cooperación evolue cara estratexias baseadas nos dereitos humanos, entendidos estes dun xeito in-
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tegral: dereitos políticos, pero tamén dereitos sociais e dereitos básicos, como a saúde, a vivenda ou a educación. 

Nesta evolución da estratexia de cooperación refórzase o liderado obrigado por parte das sociedades, institucións 

públicas e organizacións sociais do Sur, xa que o que é evidente, é que o desenvolvemento debe enraizar nas 

propias sociedades que deben superar non só marcos internacionais inxustos senón tamén as súas propias eivas, 

desde si mesmas.

En 2011 é difícil prever cal vai ser o futuro dos moitos retos colectivos que nos temos fixados na década prece-

dente. A crise económica que azouta as economías dos países desenvolvidos semellan que va ifacer case imposible 

que os compromisos financeiros se manteñan e a mesma crise fai posible que as boas prácticas tal vez queden 

apartadas ante a necesidade dos Estados de abrir ou consolidar mercados exteriores para as súas empresas na-

cionais. 

A crise económica tamén se fai notar nas organizacións sociais, que ven diminuír as súas fontes de financia-

mento, tanto públicas como privadas, debendo adaptar os seus programas a un novo marco mais restritivo, e con 

posibilidades reais de resentirse aínda máis.

En como evolucione o sistema internacional de cooperación ao desenvolvemento incidirá tamén a forma no 

que o páis cunha economía con maiores taxas de crecemento, China, se inxira nel. Hoxe en día é este un tema 

controvertido no que as formas de colaboración do xigante asiático cos países da África subsahariana ou América 

Latina espertan non poucas suspicacias, cando menos polo escaso interese en cuestións relativas a dereitos hu-

manos ou sustentabilidade ambiental das súas prácticas.

Neste orden de cousas a cooperación dende as entidades locais debe buscar o seu espazo sustentándose sobre 

as tres liñas estratéxicas de traballo que veñen sendo prioritarias na última década: a colaboración coas entidades 

sociais do país propio, a colaboración coas entidades locais dos países en vías de desenvolvemento e as accións de 

sensibilización social entre os seus veciños, sobre todo nun momento no que calquera cousa que non sexa adicarse 

ás necesidades propias e próximas comeza a ser considerado como superfluo ou innecesario. En cada unha destas 

liñas de acción deberían primar os fins e as formas directamente resultantes de enfoques integrais da cooperación 

ao desenvolvemento, de defensa dos Dereitos Humanos, na súa perspectiva mais integral e de fortalecemento das 

institucións e entidades do Sur.
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Epílogo: Declaración Institucional: 
A crise non poderá coa solidariedade 

do municipalismo galego

Aprobada na Comisión Executiva do Fondo Galego 
02/12/2011
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 “A crise non poderá coa solidariedade do municipalismo galego”
1. O Fondo Galego naceu en 1997 como expresión da vontade de cooperación dos municipios e deputacións 

de Galicia para gañar eficiencia no noso compromiso solidario.

2. Ao longo de case tres lustros, o Fondo Galego foi sumando vontades e recursos ata asentarse como unha 

rede do poder local galego con incidencia efectiva na transformación das condicións de vida nas realida-

des onde ven actuando e con posibilidades reais de mobilizar conciencias na propia Galicia para influír no 

global desde o local. O Fondo Galego participou en máis de 140 proxectos con intervencións destacadas 

en numerosos países onde o seu labor goza de amplo recoñecemento.

3. Ese esforzo tense levado a cabo con mais entusiasmo que dotacións económicas ambiciosas produto tanto 

das singularidades do poder local galego como da asunción tardía da cooperación como un eixo da acción 

pública. E fíxose efectivo sobre a base de sumar as achegas dos diferentes asociados e garantindo un prota-

gonismo colectivo na planificación e xestión dos proxectos orientados a transformar as condicións de vida 

dos potenciais beneficiarios directos.

4. Demostrouse que cando a solidariedade é cousa de todos, por pequena que sexa, resulta de gran utilidade. 

Pero a crise pasa factura á solidariedade. Nun momento en que moitas entidades deben efectuar axustes 

nos seus orzamentos, a caracterización da solidariedade como un gasto prescindible ameaza seriamente as 

posibilidades de acción nesta materia.

5. A razón esencial que desaconsella a supresión das achegas en materia de cooperación é que na inmensa 

maioría dos casos son de escasa contía. Poucas sombras poden iluminarse no noso entorno con esas canti-

dades, pero nos países do Sur, a perda desta solidariedade pode agrandar os déficits de todo tipo ata límites 

insospeitados e provocar pasos atrás de enorme calado. Se nada substancial poderemos resolver eliminan-

do estas partidas, a crise non pode ser unha escusa para que os concellos galegos sigan cooperando no 

modesto nivel en que o veñen facendo. 

6. Precisamos, por outra banda, asumir certa perspectiva, evitando desestabilizar unha iniciativa, o Fondo 

Galego, que ao longo destes anos abriu espazos de compartido interese para todos os partidos políticos, 

para os concellos do interior e da costa, grandes, pequenos e medianos. Cómpre perseverar nese avance e 

resistir a crise mirando máis alá dela. E utilizala para mellorar e ampliar a nosa cooperación aquí, entre nós 

mesmos, para gañar eficiencia nos países onde actuamos.

7. Non podemos dar as costas á solidariedade se queremos que os nosos propios cidadáns comprendan a súa 
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importancia. Tanto dentro como fóra do noso territorio inmediato. Non é só un problema de recursos, éo 

tamén de actitudes e principios. Un mínimo de xenerosidade e imaxinación pode evitar que o Fondo e o 

noso modelo de cooperación se resinta pola crise.  

8. O Fondo Galego apela aos asociados, aos partidos políticos con representación no mundo local, e á socie-

dade en xeral a manter o compromiso solidario coas sociedades do Sur, preservando, afinando e afianzando 

o labor da súa propia axencia de cooperación. 



Anexos
.





Estatutos, Artigo 2º
O obxecto fundamental desta Asociación consiste en configurar un instrumento legal que permita a confluencia 

e a asociación das vontades libremente expresadas polos seus asociados para desenvolver unha eficaz política de 

cooperación e de solidariedade dos/as cidadáns dos concellos e provincias de Galicia cos pobos subdesenvolvidos.

En concreto, son finalidades desta Asociación, as seguintes:

a) Contribuír desde o ámbito galego ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo mediante a constitución, 

administración e xestión dun fondo económico que se constituirá a partir das aportacións das entidades asociadas 

e outras achegas que puidera recibir.

b) A promoción, financiamento e xestión de proxectos e programas de desenvolvemento económico e social e/

ou de sensibilización.

c) Posibilitar unha maior participación das entidades locais nas políticas de cooperación e de solidariedade 

potenciando a coordinación das mesmas.

d) Asesorar ás entidades locais en materia de cooperación ó desenvolvemento e de relacións internacionais.

e) Impulsar a participación da opinión pública e da cidadanía co obxecto de favorecer unha maior comprensión 

da realidade dos países do Sur, da necesidade dun compromiso ético na loita contra as desigualdades e a prol do 

establecemento dunha nova orde económica internacional que erradique a pobreza da face do planeta.

f) Apoiar e xestionar no seu caso, proxectos e programas que promovan un desenvolvemento sostible nos 

países en vías de desenvolvemento, con criterios de igualdade, de mutua colaboración e respecto ás culturas e ás 

identidades propias de cada comunidade.

g) Fomentar as relacións e a colaboración das entidades locais coas ONGs, colectivos de solidariedade e outras 

institucións ou organismos que compartan idénticos fins, promovendo un intercambio permanente de experien-

cias.

h) Procurar que progresivamente todas as institucións públicas e privadas que formalicen o seu compromiso 

con políticas de cooperación ó desenvolvemento destinen un mínimo do 0.7% dos seus respectivos presupostos 

para este fin.

i) Crear un Centro de documentación, información e formación que fundamente e proporcione a debida cohe-

rencia ás políticas de sensibilización e de cooperación a impulsar dende esta Asociación, fomentando o estudio e 

a investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.
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k) Orientar as políticas de formación de persoal, de capacitación e de profesionalización desde a perspectiva 

da cooperación descentralizada.

l) Realizar calquera outro obxectivo compatible coas finalidades do Fondo e non sexa contrario á normativa 

legal vixente en cada momento.

1997

Declaración Programática
A realidade dun mundo dividido en sociedades ricas e empobrecidas que orixina consecuencias inxustas e 

dramáticas para máis do 80 por cento dos seres humanos e a constatación dun agravamento imparable desas di-

ferencias e desigualdades, fan inevitable que desde todos os ámbitos institucionais se adopten actitudes e accións 

coherentes para contribuir á construcción dun mundo máis xusto e solidario.

A Administración Local galega asume como liña de actuación propia a participación en proxectos e programas de 

cooperación, desenvolvemento e solidariedade internacional, potenciando e asumindo este eixe de actuación como 

un espacio de encontro entre as diferentes sensibilidades políticas e partidarias que poden estar representadas 

en todas e cada unha das nosas Corporacións, evitando atomizacións, competitividades estériles, fraccionamentos, 

ou duplicidades,e postulando a práctica dunha cooperación que en ningún caso anule a autonomía de cada quen.

A Administración local galega entende a cooperación como un método e unha estratexia para vertebrar a so-

lidariedade cos pobos e sociedades máis desfavorecidas, comprometendo, impulsando e propiciando a creación 

dun tecido solidario en cada poboación de xeito que se abra camiño a esixencia dunha nova orde económica in-

ternacional máis xusta e a erradicación daquelas trabas e impedimentos que dificultan a eliminación da pobreza 

e as desigualdades.

Igualmente a Administración local galega impulsará a coordinación das políticas de cooperación no seo do mu-

nicipalismo para fortalecer o poder local e democrático nos pobos en vías de desenvolvemento, para facilitar a súa 

incorporacion a procesos de progreso baseados en transformacións políticas, económicas e sociais que aseguren 

un maior e pleno respecto ós dereitos humanos. Neste sentido, procurarase compatibilizar a materialización dos 

proxectos coa participación directa de axentes colaboradores nas comunidades de destino de xeito que poidan 

actuar como motores do seu propio desenvolvemento.

Na medida en que a cooperación engloba a todas as situacións de inxustiza, marxinalidade, etc, entendemos 

que á hora de establecer as políticas locais de cooperación deberianse priorizar algunhas zonas xeográficas e 
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algúns sectores máis vulnerables, co fin de lograr unha máxima eficacia no uso dos recursos. Parcialmente as 

políticas de cooperación a impulsar pola administración local galega poderán asumir unha orientación específica 

respecto daquelas comunidades máis afíns por razóns de índole histórica, económica, social ou política, sen esta-

blecer discriminacións por razóns de orde ideolóxica.

Os asinantes da presente Declaración Programática asumen o compromiso de promover unha aproximación 

progresiva da porcentaxe do orzamento ordinario da respectiva Corporación destinada a políticas de cooperación 

ó minimo do 0.7% recomendado polas Nacións Unidas.

A Administración Local galega favorecerá e estimulará unha maior sensibilización e comprensión cidadá arre-

dor da necesidade de exercer unha rica e maior solidariedade do Norte co Sur, con políticas xenerosas e abertas 

á participación plural dos diferentes e múltiples axentes sociais, conscientes de que non soamente se trata con 

estas políticas de favorecer un desenvolvemento sostible e integral nos países destinatarios de axuda senón igual-

mente de incrementar a conciencia social e crítica dos nosos cidadáns, de potenciar a recuperación dunha ética 

firmemente asentada en valores humanistas, de convivencia pacífica, tolerancia e igualdade entre todas as persoas.

Para o desenvolvemento das políticas de cooperación e de solidariedade, a  administración local galega po-

tenciará as relacións e o entendemento coas ONGs, colaborará na satisfacción das necesidades de formación dos 

cooperantes e do personal propio, practicará unha política de transparencia e igualdade de oportunidades, sen 

perxuicio de desenvolver a propia iniciativa pública na medida das súas posibilidades.

A presente Declaración Programática pretende ser a base mínima de entendemento para o exercicio das políti-

cas de cooperación e solidariedade por parte das administracións locais galegas, o nexo filosófico que de sentido 

á coordinación, interlocución e aprendizaxe mutua, sen merma do máis escrupuloso respecto á autonomía de cada 

Corporación para asumir compromisos de maior envergadura.

1997

Declaración política “as cidades e o Fondo Galego”
Reunidos en Santiago de Compostela os responsables de accións de cooperación ó desenvolvemento das sete 

grandes cidades de Galicia que mais abaixo se relacionan, e os integrantes da Comisión Executiva do Fondo Galego 

de Cooperación e Solidariedade.

Previa constatación do importante incremento da representatividade do Fondo Galego que agrupa a preto de 

sesenta entidades de toda Galicia e abarca a máis do oitenta por cento da poboación.
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Preocupados pola necesidade de obter o máximo rendemento dos recursos que o conxunto das Corporacións 

locais e provinciais galegas destinan á cooperación ó desenvolvemento e decididos a impulsar aquelas prácticas 

que posibiliten unha maior coordinación das nosas políticas neste eido.

Compartindo coas ONGs e o conxunto da sociedade galega esa aspiración común á mellora da cualidade da 

cooperación e convencidos de que a cooperación co exterior debe comezar aquí, entre nós mesmos.

Firmemente decididos a reforzar o Fondo Galego como mecanismo homoxeneizador que importa consolidar 

como referencia do compromiso municipalista co mundo da cooperación internacional, sen por iso renunciar ó 

exercicio das competencias propias de cada entidade coa intensidade que cada quen libremente decida, en espe-

cial no ámbito da sensibilización.

ACORDAN

1. Contribuír en maior medida ó financiamento de proxectos concretos de cooperación ó desenvolvemento 

avalados polo Fondo Galego mediante a progresiva transferencia ao mesmo da partida presupostaria que 

cada un dos nosos Concellos destina a este concepto, contemplando no seu caso un período de transición 

que permita a subsistencia e o acoplamento daqueles compromisos e convenios subscritos con terceiros 

no marco de actuacións locais.

2. Pronunciarse pola progresiva consolidación dunha convocatoria municipalista única de axudas a ONGs 

para o financiamento de proxectos de cooperación, que se xestionaría a través do Fondo Galego.

3. Contribuír ao reforzamento da capacidade de análise e avaliación do Fondo Galego mediante a integración 

dun representante de cada unha das cidades asinantes na Ponencia Técnica do Fondo Galego encargada de 

emitir os informes sobre a idoneidade dos proxectos.

4. Facer un chamamento aos demáis Concellos e Deputacións de Galicia para sumarse ao presente acordo e 

seguir avanzando na definición dun modelo de cooperación coherente coa identidade e características da 

acción propiamente municipalista.

En proba de conformidade, asinamos a presente, a 5 de marzo de 2001.

Asinan:

A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela e Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade. 2001
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Bando
Faise saber a todos os vecños que este Concello decidiu participar no Fondo Galego de Cooperación e Soli-

dariedade. Este Fondo naceu como unha asociación voluntaria de municipios para xuntar e coordinar as políticas 

de cooperación dos concellos e as deputacións. Como se sabe, unha cuarta parte da poboación mundial vive na 

pobreza, en tanto que a economía move 25 billóns de dólares. Un escándalo semellante ten mobilizado en todo o 

mundo a millóns de persoas que desexan facer algo para remediar esta inxustiza.

A solidariedade exténdese como un rego por todas partes: son miles as organizacións de voluntarios e grupos 

privados que loitan contra a pobreza, as guerras ou a discriminación. É nese marco de solidariedade no que se 

inscribe a nosa participación.

Somos conscientes de que deste xeito non só loitaremos contra a inxustiza cometida con moitos seres huma-

nos inocentes e indefensos, senón que axudaremos tamén a afondar na nosa democracia, pois nesta tarefa coinci-

diremos todos, máis alá da color política de cada un de nós. O noso municipio, polo tanto, quere reafirmarse como 

un espacio de solidariedade cos demais e de convivencia democrática entre todos.

A ..... . . . de ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de ..... . . . . . . . . . .

O/A alcalde/esa,

O texto deste Bando foi redactado por Carlos Casares, presidente do Consello da Cultura Galega

1999-2003

Manifesto do Milenio en apoio aos ODM 
Reducir á metade a proporción de poboación que vive en situación de extrema pobreza de aquí a 2015; asegu-

rar a educación primaria universal; deter a propagación da SIDA e outras enfermidades... non hai un entre os oito 

Obxectivos do Milenio que poida dicirse que non constitúe unha prioridade para a humanidade. 

Por iso, non se trata xa de clamar a xustiza duns obxectivos que todo o mundo aplaude, pero si de denunciar, 

alto e claro, que no primeiro lustro deste empeño, a realización dos Obxectivos do Milenio camiña a paso frouxo 

e oscilante, e se as cousas seguen así, en 2015, a maioría dos Estados comprometidos con este nobre propósito, 

darannos, unha vez máis, outra decepción.

Precísase un gran esforzo para dotar a individuos, a familias e a economías enteiras das infraestruturas de 

servizos de saúde e de ensino máis elementais. Non se poden satisfacer estes dereitos universais e loitar contra 
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a fame sen combinar formación e capacitación coa mellora do acceso aos recursos produtivos, sen a mellora das 

rutas e dos servizos de transporte, sen xestionar adecuadamente e de xeito sostible os recursos hidráulicos e na-

turais, etc.

Os Obxectivos do Milenio son iso, un ambicioso conxunto de intervencións e de programas que demanda con-

siderables esforzos de numerosos sectores e en múltiples campos. Trátase de obxectivos alcanzables cos niveis 

de desenvolvemento e riqueza que logrou a humanidade e compatibles coa esixencia da adopción de estratexias 

claras de desenvolvemento por parte dos beneficiarios que permitan un investimento ben orientado, de forma que 

máis axuda signifique tamén máis eficacia. Para os países ricos, as sumas da axuda (0,54% do PIB en 2015) son 

irrisorias; pola contra, o seu efecto no conxunto de países pobres pode ser amplamente enriquecedor.

As sociedades civís do norte e do sur teñen un importante papel a cumprir. Nun caso, para reclamar dos 

poderes públicos o cumprimento, en tempo e forma, dos compromisos contraídos, e mesmo involucrándose di-

rectamente no acompañamento dos procesos de desenvolvemento; noutro, fiscalizando a súa evolución para 

que os recursos sexan utilizados de maneira que permita a transformación anhelada e asegurando o recúo dese 

escepticismo que moitos albergan respecto da posibilidade de eliminar a miseria, mellorar a situación da muller 

ou ampliar as posibilidades educativas desa ampla franxa da humanidade que vive pendurada do planeta. Se nos 

poñemos, é posible.

Isaac Díaz Pardo

2005-2007

Facebook: Campaña a prol da Solidariedade internacional desde o local
Concepción Méndez Gándara, alcaldesa de Sandiás (PP): “Os Concellos e Deputacións son as Administracións 

locais que están máis preto dos cidadáns, polo que teñen que dar exemplo involucrándose na axuda ao desen-

volvemento e á erradicación da pobreza no mundo, sempre na medida das súas posibilidades. A unión fai a forza, 

como se ve no Fondo Galego. Unha pequena achega como a do noso Concello, sumada a outras, pode axudar a 

resolver problemas cotiáns como a falta de auga potable,  dunha pequena comunidade coma a nosa,  noutra parte 

do mundo”.

José Manuel Domínguez Freitas, alcalde da Guarda (PSOE): “A cidadanía é favorable á solidariedade interna-

cional. Hoxe, máis ca nunca, a veciñanza é consciente dos problemas dos países do Sur e, na medida en que pode, 

colabora na procura dun mundo máis xusto”.
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Francisco García Suárez, alcalde de Allariz (BNG): “Os Concellos poden xogar un papel importante a prol do desen-

volvemento e poden fomentar unha salientable concienciación dos veciños e veciñas respecto da necesidade de loitar 

por un mundo máis xusto e unhas relacións económicas baseadas na cooperación. Pola nosa experiencia en Allariz, 

sabemos ademais que a cidadanía valora positivamente a implicación das institucións neste tipo de programas”.

Pilar López García, alcaldesa de Ramirás (PP): “A crise non debería xustificar a supresión do compromiso coa 

cooperación internacional. Ao cabo, estamos a falar de persoas que o necesitan. Por suposto, no noso país temos 

moitos problemas e cada vez hai máis familias con escasos recursos ás que temos que axudar tamén, pero a ache-

ga ao Fondo Galego é moi factible. E preferible reducir diñeiro noutras cuestións que neste momento non son tan 

prioritarias e seguir axudando aos países do Sur a desenvolvérense por si mesmos”.

Lino González-Dopeso, concelleiro de Medio Ambiente en Lugo (PSOE): “A crise económica non é unha escusa 

para reducir as achegas porque na actualidade xa nos atopamos en niveis moi baixos de cooperación, polo que 

entendo que as axudas deberían manterse”.

Sandra González Álvarez, alcaldesa de Tomiño (BNG): “Os galegos e galegas entenden ben cal é a situación 

de desequilibrios e desigualdades  entre distintas partes do planeta e asumen a necesidade de apoiar proxectos 

solidarios destinados ao desenvolvemento doutros países nos que existen importantes carencias”.

Xabier Ron, secretario de Movementos Sociais de Esquerda Unida: “A implicación de Concellos e Deputacións 

na cooperación internacional debe ser unha obriga, por xustiza social. Teñen que actuar de forma coordinada e a 

nivel local hai que artellar mecanismos de participación cidadá en concepto de implicación nas políticas locais 

de solidariedade, cooperación internacional e erradicación da pobreza. Estas políticas públicas deben procurar o 

empoderamento dos colectivos aos que se destinan os medios e que ter unha repercusión estrutural”.

Camilo Nogueira, político: “Na sociedade hai un interese crecente sobre a solidariedade internacional, ligada 

non só á consciencia individual ou de grupos da sociedade civil sobre a necesidade e apoiar ás persoas e países 

que padecen a pobreza e carencias nos direitos humanos, senón tamén á urxencia dunha nova orde internacional 

fundamentada na xustiza e na paz, superando nesta circunstancia a permanencia de formas de explotación colo-

nial e o dominio do capitalismo financeiro e do fundamentalismo de mercado. Os países da UE temos un especial 

deber e unha particular capacidade para cooperar nesta grande tarefa”.

Xosé Luís Rodríguez Pardo, avogado: “O actual contexto económico non é causa suficiente para reducir o com-

promiso de atendermos á pobreza do xénero humano, sexa onde sexa, de aí a necesidade do Fondo Galego de 

Cooperación e do seu funcionamento no mundo, pese á crise”.
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Aurelio Miras Portugal, avogado: “Os Concellos e as Deputacións, e sobor de todos os Concellos por ser a base 

territorial e a máis achegada aos cidadáns, deberan ter distintas liñas de actuación, concienciación, formación de 

cadros e implicación económica na loita polo desenvolvemento e a erradicación da pobreza”.

Yolanda Castaño, poeta e presentadora: “Os cidadáns e cidadás somos cada vez máis conscientes de que vivi-

mos nun mundo poderosa e nada inocentemente interconectado, sentímonos tamén parte de estruturas que non 

nos gustan e que son precisamente as responsables de desigualdades flagrantes nos países do Sur, desigualdades 

que nos gustaría reequilibrar polo ben de todo o mundo. Pero é que, se queremos, de veras temos a capacidade de 

mudar as cousas. O mundo pode irse cambiando se decidimos e levamos adiante accións concretas e, definitiva-

mente, queremos ser axentes dese cambio. Un só gran pode facer moito, pois gran a gran é que se fai o deserto”.

José Manuel Rey, director de ‘El Correo Gallego’: “Aínda que as Administracións locais son as que máis están 

acusando a crise, o certo é que a súa proximidade á sociedade permítelles aproveitar unha capacidade de concien-

ciación para desenvolver campañas nese sentido. E como representantes elixidos polos cidadáns deben apoiar as 

causas sociais que defenden os seus electores e destinar unha porcentaxe dos seus recursos a mellorar as condi-

cións de vida de persoas doutros países menos afortunados. Ao final, gañamos todos”.

Fran Alonso, escritor: “A miopía política, en tempos de crise, leva a seguir os ditados dos grandes intereses 

económicos, que son os que gobernan hoxe o mundo; pequenas oligarquías que dispoñen dun poder absoluto. Os 

gobernos e as Administracións públicas, lonxe de seguir os ditados de quen exercen o poder de xeito coercitivo, 

deben reforzar as súas políticas sociais e envorcarse na cooperación internacional para dar lugar a unha nova 

realidade social no planeta, moito máis racional para construír un mundo a partir do desenvolvemento sostible”.

2011
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Actual Comisión Executiva (2011-2015) Acordo da Asemblea Xeral 30 de 
setembro de 2011

Cargo Concello 
(provincia) Representante Persoa técnica 

responsable
Enderezo postal, enderezo 
electrónico e teléfono

Presidencia Redondela
(Pontevedra) Teresa París

Purificación 
Hermelo 
Iglesias

R/Alfonso XII, 2 - 36800 Redondela 
(Pontevedra)mariateresaparis@
redondela.es
uts@redondela.info
986 400 300

Vicepresidencia Vigo
(A Coruña)

Isaura 
Abelairas

Rosa Alonso 
/ Jesús Núñez 
Torrón

Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo 
(Pontevedra)isaura.abelairas@
vigo.org
rosa.alonso@vigo.org
jesus.torron@vigo.org
986 810 138

Secretaría Igadi Daniel 
González Palau  

IIlla de San Simón 
36693 Cesantes - Redondela 
(Pontevedra) 
dpalau@igadi.org
698 156 127

Tesourería Allariz
(Ourense)

Pilar Gallego 
Cid

Carmen Cid 
Pérez

Praza Maior, 1 - 32660 Allariz 
educacion@allariz.com
servizos.sociais@allariz.com
988 554 059

Vogalía Cambre
(A Coruña)

María Jesús 
González Roel

Ricardo Puertas 
Mosquera

Adro, 1 - 15660 Cambre (A Coruña) 
mariajesus.gonzalez@cambre.org
participacioncidada@cambre.org
981 613 128

Vogalía A Coruña
(A Coruña)

José Luis 
Quintela

Vanessa 
Pastoriza Varela 
/ Laura Silva 
Dorrego

Praza de María Pita, 1 - 15001 A 
Coruña 
j.quintela@coruna.es
espazosolidario@yahoo.es
981 184 200 (ext. 33090)
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Vogalía Viveiro
(Lugo)

Isabel 
Rodríguez

Lorena 
Fernández 
Méndez

Praza Maior, 1 - 27850 Viveiro 
(Lugo) 
isarodlop@yahoo.es
in_dhia@hotmail.com
982 560 128

Vogalía Deputación 
de Lugo

Antonio Veiga 
Outeiro

Esther López 
Rodríguez

San Marcos, 8 - 27001 Lugo 
secretaria.culturaedeporte@
deputacionlugo.org
estherdebaltar@hotmail.com
982 260 262

Vogalía Oleiros
(A Coruña)

Ángel García 
Seoane Marga Figueroa

Praza de Galicia, 1 - 15173 Oleiros 
alcaldia@oleiros.org
981 610 000

Resolución Asemblea xeral FEGAMP, 26 de novembro 2011
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e a FEGAMP: A solidariedade do municipalismo galego e o 

traballo fronte a crise.

1. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade naceu en 1997 como expresión da vontade de coopera-

ción dos municipios e deputacións de Galicia, na procura dunha maior eficiencia e recursos, cunha vision de 

longo prazo no noso compromiso solidario. Naceu desde o convencemento de que grao a grao (por pouco 

que sexa), e coas especificidades do poder local, a nosa cooperación tiña fondo: alá, axudando a desenvol-

ver procesos de desenvolvemento humano, e aquí, xerando cultura cívica global desde o local.

2. Durante o ano 2012, o Fondo Galego cumprirá 15 anos de traballo. O Fondo é unha experiencia práctica 

de traballo en rede, única e excepcional do municipalismo galego, con resultados visibles e que nos sitúa e 

capacita para o S.XXI. Neste tempo, o Fondo Galego converteuse nun exemplo práctico de traballo coope-

rativo, dos Concellos e as Deputacións de Galicia. Primeiramente aprendendo a cooperar entre nós, supe-

rando as diverxencias, recollendo a esencia do ideal da solidariedade. Mais tamén construímos unha rede 

de compromisos que nos sitúa no mundo, en consonancia coas tendencias e declaracións internacionais ao 

respecto, desde a Unión Mundial de Gobernos Locais ás propias Nacións Unidas.

3. Diante da crise económica que estamos a vivir, o Fondo Galego actuará con sentido de realismo, mais da 

mesma maneira con argumentacións precisas que defendan o patrimonio de 15 anos de experiencia, sen 
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dar pasos atrás neste espazo local da solidariedade. Obxectivo da presente lexislatura local será medrar 

por dentro, consolidando o noso proxecto e preservando a calidade do mesmo.

4. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade conta hoxe con 94 Concellos socios, e as 4 Deputacións 

galegas, representando así a máis do 70% da poboación galega. O Fondo Galego naceu da firme vontade 

da cidadanía de Galicia de achegar esforzos na superación dos inmensos e inxustos desequilibrios da rea-

lidade internacional. O Fondo Galego é hoxe a axencia de cooperación internacional do poder local galego.

5. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade aposta por enraizar unha capacidade de traballo conxunta 

coa Federación Galega de Municipios e Provincias, a rede por excelencia do municipalismo galego. A propia 

FEGAMP debe sentir como propio o éxito desta experiencia en rede solidaria, asimilando e estimulando o 

sentido da cooperación que os socios do Fondo Galego foron capaces de xerar nestes tres lustros. Institu-

cionalmente débese abrir un camiño distinto, máis sólido, entre as dúas entidades.

6. Diante do novo ciclo dos gobernos locais, o Fondo Galego e a FEGAMP reactualizan hoxe o seu acordo de 

colaboración, co novo propósito engadido de alentar a creación dunha Comisión Permanente de Relacións 

Exteriores do municipalismo galego, onde o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade teña un rol 

protagónico, inseríndose dentro da propia vida institucional da FEGAMP, como auténtica axencia para a 

cooperación internacional das entidades locais galegas. 

Igualmente, fomentaranse aquelas iniciativas que contribúan a unha relación de cooperación aberta con todos 

os membros da FEGAMP, aínda que non sexan socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. 

A FEGAMP e o Fondo Galego promoverán xuntos deste xeito unha visibilización mais intensa das súas relacións 

de cooperación, facilitando os fluídos de información que contribúan a establecer sinerxías favorecedoras do com-

promiso solidario e do municipalismo galego.
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