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Prólogo

O ano 2010 representou un ano especial para a
cooperación galega xa que nel se produciu a aprobación
do II Plan director da cooperación galega para o
desenvolvemento 2010-2013, co consenso unánime de
todos os axentes de cooperación e de todas as forzas
políticas.

postos á disposición dos países en desenvolvemento.
Adicionalmente, tivéronse en conta as orientacións e
compromisos do Plan director da cooperación española
2009-2012, para facer compatible, na medida do posible,
os esforzos da sociedade galega cos do conxunto do
Estado.

O II Plan director da cooperación galega para o
desenvolvemento 2010-2013 pretende ser unha
ferramenta útil, compartida por toda a sociedade galega,
que lle permita a Galicia realizar unha contribución eficaz
e ordenada aos procesos de desenvolvemento dos países
do Sur, partindo do recoñecemento das dificultades
que para todos representan as especiais condicións
económicas que caracterizan o momento presente.

De acordo con iso, os criterios xerais que van inspirar
a política de cooperación do Goberno galego
segundo o II Plan director son os seguintes: eficacia da
axuda, previsibilidade e concentración dos recursos,
transparencia na xestión, coherencia das actuacións,
participación social e coordinación de actores.

O diagnóstico da traxectoria seguida pola cooperación
galega ao longo do período 2006-2009 pon de manifesto,
de igual xeito que a avaliación do I Plan director, que
se ben se detectan certos avances no noso sistema
de cooperación, son aínda moitas as debilidades e
deficiencias que deben ser obxecto de corrección e que se
pretenden corrixir co novo Plan director da cooperación
galega. É o caso da escasa dimensión da cooperación, falta
de previsivilidade dos recursos, demasiada dispersión das
axudas, debilidade do tecido de cooperación, etc.
Para definir as directrices estratéxicas para o período
2010-2013, partiuse do recoñecemento daqueles activos
e recursos propios da sociedade galega que poden ser

O reto non é doado, dado que a situación de crise
económica que nos está tocando vivir obriga a realizar un
axuste orzamentario en moitas das partidas de gastos da
Xunta de Galicia, como ocorreu no exercicio 2010, o que
tamén afectou á área de cooperación exterior.
Non obstante, a pesar das condicións económicas
adversas, a cooperación galega quere ser un exemplo de
eficacia na xestión de recursos, intentando facer máis con
menos, e procurando que os proxectos teñan un impacto
real para as poboacións máis desfavorecidas; de forma
que o selo da cooperación galega estea presente en cada
unha das actuacións que desenvolvemos. Así sucede nas
Intervencións de Desenvolvemento Integral que estamos
a levar a cabo en coordinación cos gobernos locais e unha
serie de organizacións galegas en áreas específicas da

11

12

Infor me 2010 de Cooperación Galega

República Dominicana e de Guatemala, ou nos proxectos
que se están a executar no ámbito do desenvolvemento
da pesca artesanal e da acuicultura en Centroamérica e en
varios países africanos.
A pesar da redución de recursos, no ano 2010 cumpríronse
todos os compromisos adquiridos en exercicios
anteriores, leváronse a cabo ou puxéronse en marcha
practicamente a totalidade das actuacións previstas no
Plan e incrementouse a porcentaxe de recursos destinada
ás convocatorias públicas de axudas e subvencións.
Ademais, por primeira vez, fíxose unha aposta pola
potenciación das comunidades galegas no exterior como
axentes activos de cooperación ao desenvolvemento,
poñendo en marcha un Plan de formación dirixido ao
persoal de ditos centros co obxecto de ampliar a súa
capacidade de elaboración e presentación de proxectos
de desenvolvemento nas súas respectivas áreas de
influencia.
No cumprimento dos compromisos recollidos no Plan
anual 2010 xogaron un importante papel os axentes

galegos de cooperación. Sen a colaboración das ONGD,
das universidades galegas, das empresas e do resto dos
axentes de cooperación non poderíamos afrontar o reto
do desenvolvemento. Por este motivo, nas nosas decisións
a opinión do sector galego da cooperación é sempre tida
en conta e as xuntanzas cos distintos representantes dos
axentes forman parte do día a día do noso traballo.
Para a consecución dos nosos obxectivos consideramos de
vital importancia a concienciación da sociedade. Cremos
que a cidadanía galega debe coñecer en todo momento
as nosas actuacións, onde investimos os seus recursos e
os logros acadados. Por iso, un ano máis, presentamos
á sociedade un resumo das nosas actuacións a prol do
desenvolvemento dos países empobrecidos aos que
Galicia seguirá tratando de axudar.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza
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Introdución

O marco normativo galego no ámbito da cooperación
para o desenvolvemento e a acción humanitaria ven
establecido nos seguintes instrumentos:
•A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o
desenvolvemento, aprobada por unanimidade polo
Parlamento de Galicia, que pon de manifesto o interese,
a responsabilidade e a solidariedade da sociedade civil
galega e as súas institucións coa eliminación da pobreza
a nivel mundial.
•O Decreto 326/2004, do 29 de decembro, polo que se
regulan os órganos de coordinación e asesoramento en
materia de cooperación para o desenvolvemento e polo
que se crea o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación
para o Desenvolvemento.
Dito Decreto, que é ata o de agora o único
desenvolvemento normativo da lei 3/2003, regula os
órganos asesores da Cooperación Galega, e dicir, a
Cincode (Comisión Interdepartamental de Cooperación
para o Desenvolvemento), a Cintercode (Comisión
Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento),
e o Congacode (Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento) e o Rexistro Galego de Axentes de
Cooperación para o Desenvolvemento. No referente ao
Rexistro, o decreto atópase en proceso de modificación.
•O Decreto 303/2009, do 21 de maio, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que
establece a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa

marco normativo de referencia
UE como órgano superior da administración autonómica
na materia de cooperación ao desenvolvemento.

Por outra banda, a dita lei 3/2003 establece que a
cooperación galega para o desenvolvemento articúlase
a través de plans directores cuadrienais e de plans anuais.
O ano 2010 foi o ano de aprobación do II Plan director
da Cooperación Galega. Concluído o período de vixencia
do I Plan director 2006-2009, o 16 de xuño de 2010 o
Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade o II
Plan director da Cooperación Galega 2010-2013, tras
recibir os informes favorables dos órganos asesores da
Cooperación Galega e do Consello da Xunta de Galicia.
O II Plan director da Cooperación Galega 2010-2013 ten
como referente central o cumprimento dos Obxectivos
de Desenvolvemento do Milenio (ODM), auténtica
axenda concertada a escala internacional en materia de
desenvolvemento.
A un lustro do final do período previsto, aínda son moitos
dos ODM que están en risco de non ser acadados en
boa parte das rexións do mundo en desenvolvemento.
A severa crise que afecta a economía internacional
non fai senón engadir un factor de risco adicional ao
cumprimento destes obxectivos.
Ademais, cómpre ter en conta que desde a aprobación
no ano 2006 do I Plan director, xerouse un consenso
moi amplo no seo da comunidade internacional acerca
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da necesidade de avanzar nas formas de xestión da
axuda ao desenvolvemento para garantir o seu maior
impacto e eficacia. A Axenda de París da Eficacia da
Axuda, promovida en 2005 desde a Organización para a
Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE),
e o posterior Programa de Acción de Accra, acordado
en 2008, constitúen referentes obrigados para todos os
doadores, e a cuxos principios pretende responder este
novo Plan director.
Tendo en conta as orientacións establecidas nestes
instrumentos internacionais, os criterios xerais que van
inspirar a política de cooperación do Goberno galego
son os seguintes: eficacia da axuda, previsibilidade e
concentración dos recursos, transparencia na xestión,
coherencia das actuacións, participación social e
coordinación de actores.
En canto as directrices estratéxicas para o período 20102013, partiuse para definilas do recoñecemento daqueles
activos e recursos propios da sociedade galega que poden
ser postos á disposición dos países en desenvolvemento.
Adicionalmente, tivéronse en conta as orientacións e
compromisos do Plan director da cooperación española
2009-2012, para facer compatible, na medida do posible,
os esforzos da sociedade galega cos do conxunto do
Estado.
Así, establécense tres grandes ámbitos estratéxicos de
actuación:
-Ámbito estratéxico 1: contribución á redución da pobreza
colaborando na consecución dos ODM e promovendo o
desenvolvemento nos países do sur.
-Ámbito estratéxico 2: mellora da calidade da axuda
incorporando de forma máis efectiva os principios da
Axenda de París.
-Ámbito estratéxico 3: promoción na sociedade galega
da conciencia solidaria respecto á realidade do sur
e da súa participación efectiva na promoción do
desenvolvemento.
No primeiro ámbito de actuación, inclúense todas as
propostas de actuación para seren levadas a cabo nos
países en desenvolvemento destinatarios de axuda por
parte dos actores do sistema galego de cooperación,
fixando os contidos e ámbitos onde se concentrarán os
esforzos da axuda, de acordo co obxectivo último ao que
se encamiñan os esforzos, que é facer realidade os ODM,
promover o desenvolvemento e loitar contra a pobreza.

No segundo ámbito estratéxico de actuación inclúense
todas as propostas destinadas a mellorar a calidade
e eficacia da política galega de cooperación, creando
as condicións para que, desde o punto de vista das
políticas e instrumentos, a cooperación despregue o
maior potencial transformador posible nos países en
desenvolvemento.
E por último, no terceiro ámbito estratéxico inclúense
todas as accións destinadas a lograr que a sociedade
galega sustente firmemente a política de cooperación
e sexa partícipe dela. Sen dúbida é esta a base de todo
esforzo en materia de cooperación, cuxo fin último
é promover as condicións axeitadas para que toda
a cidadanía poida realizar unha contribución útil ao
esforzo común para a promoción do desenvolvemento,
canalizándose as súas potencialidades da forma máis
efectiva posible.
Para cada un destes ámbitos estratéxicos de actuación
o novo Plan director establece obxectivos xerais e
específicos, e por vez primeira un conxunto de indicadores
cuantitativos e cualitativos que facilitan o seguimento e
posterior avaliación dos compromisos adquiridos.
O apartado terceiro deste Informe da Cooperación
Galega 2010 recolle o seguimento do cumprimento dos
obxectivos do Plan director tendo en conta os indicadores
establecidos e as actuacións realizadas no 2010.
Finalmente, o Plan anual 2010 da cooperación galega
para o desenvolvemento, aprobado polo Consello da
Xunta de Galicia na súa reunión do 15 de abril de 2010,
recolleu o conxunto de actuacións que a Xunta de Galicia
tiña previsto levar a cabo no eido da cooperación exterior
e a acción humanitaria no ano 2010, ano marcado por
unha situación complicada en termos de contexto e
conxuntura económica tanto a nivel nacional como
internacional.
A actual situación de crise económica obrigou a un
axuste orzamentario en todas as partidas orzamentarias
da Xunta de Galicia, entre elas, nas partidas dedicadas á
cooperación ao desenvolvemento. Sen embrago, a pesar
da redución de recursos, no ano 2010 cumpríronse todos
os compromisos adquiridos en exercicios anteriores e
incrementouse a porcentaxe de recursos destinada ás
convocatorias públicas de axudas e subvencións.
De acordo co establecido no II Plan director 2010-2013, a
Cooperación Galega orientouse neste ano 2010 á mellora
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da eficacia da axuda, a través da concentración xeográfica
dos recursos, dunha maior coordinación dos actores
e complementariedade das súas actuacións, dunha
orientación estratéxica das actuacións de cooperación
que poña en valor as singularidades da nosa Comunidade
Autónoma e dunha aposta polo diálogo constante co
sector co fin de que participe na definición de diversos
aspectos da política de cooperación ao desenvolvemento
e acción humanitaria.

Nos seguintes epígrafes poden atopar un informe
detallado da execución do Plan anual 2010 da cooperación
galega: o orzamento executado, a distribución da axuda,
o seguimento do cumprimento de obxectivos e as
actuacións realizadas dentro de cada un dos tres ámbitos
sinalados no II Plan director.

02

2010
en cifras

No ano 2010 produciuse unha situación atípica debido a que o orzamento executado foi superior en 541.293 € ao
previsto inicialmente no Plan anual, tal e como se amosa na táboa 1 que detalla a distribución do orzamento por
partidas e capítulos.
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A disparidade entre o inicialmente previsto e o finalmente
executado explícase atendendo a dúas razóns concretas.
Dunha banda ao incremento da dotación inicial da
Fundación Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG)
grazas ao acordo adoptado polo seu padroado o 3 de
xuño, que permitiu o uso da reserva fundacional para
o financiamento de actuacións de acción humanitaria.
Xunto a isto o incremento orzamentario responde
á incorporación das achegas realizadas por outros
departamentos da Xunta, non previstas no orzamento
inicial.

Por tanto, o orzamento executado en 2010 tal e como
se establece na táboa 1 ascendeu a 10.748.097 €
dos cales, tal como se amosa na táboa 2, 9.827.078 €
destináronse a gastos de actividade, mentres os restantes
921.019 € dedícanse aos gastos de persoal, correntes
e de funcionamento, tanto da Subdirección Xeral de
Cooperación Exterior, como da Axencia Humanitaria de
Galicia.

O II Plan director da Cooperación Galega que comezou
a súa vixencia neste ano 2010, reduce o número de
países prioritarios respecto do Plan anterior nun intento
de lograr unha maior concentración da axuda e avanzar
cunha maior eficiencia na súa xestión.
No II PD identifícanse como prioritarios 12 países mais
a poboación saharahui, sen embargo tal e como

amosa a táboa 3 e o seu gráfico adxunto durante o
2010 executáronse intervencións en 21 países, debido
fundamentalmente a existencia de compromisos de anos
anteriores en países que non se consideran prioritarios
actualmente. A pesar disto se consegue un bo grao de
concentración da axuda ao destinar o 84,5% da axuda
desembolsada no exterior aos países prioritarios.

Infor me 2010 de Cooperación Galega
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No ámbito da acción humanitaria non rexen os mesmos
criterios que na cooperación para o desenvolvemento
e a concentración xeográfica da axuda non ten tanta
importancia coma indicador de calidade e eficacia. Sen
embargo, a distribución da axuda que se amosa na táboa
4 permítenos afirmar, se temos en conta a realidade dos

países nos que se interveu e o tipo de intervención que
se realizou (resposta de emerxencia, xestión de riscos,
apoio a refuxiados e IDPS, reconstrución…) que tódalas
intervencións financiadas son adecuadas e apropiadas ao
ámbito humanitario.

O IIPD da Cooperación Galega mantén as mesmas
prioridades sectoriais que se definiran no anterior
PD, e como novidade establece unha ponderación
intersectorial diferente tratando de corrixir o peso relativo
dos sectores cunha planificación máis realista.

Os datos proporcionados na táboa 5 amosan como a
distribución sectorial da axuda no 2010 mantén a orde
de importancia establecida nos primeiros dous sectores,
aínda que varían nos seguintes.
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No reparto da axuda en función do instrumento
empregado establecido na táboa 6 e no gráfico adxunto
obsérvase como o principal instrumento de canalización
da axuda é a convocatoria pública, instrumento que a
pesar da redución orzamentaria xeral vese fortalecido co

incremento da súa dotación, ao que contribúe a posta en
marcha dunha nova convocatoria para intervencións de
acción humanitaria que permite maior transparencia na
xestión da axuda neste ámbito.

Dado que, a excepción da convocatoria doutros axentes
para proxectos no exterior, o resto son exclusivas para
ONGD, a distribución das axudas por tipo de axente
establecida na táboa 7 e no seu gráfico adxunto amosa
como xa é habitual, a preponderancia das intervencións
executadas a través das ONGD que traspasa o 70% na
xestión da AOD galega. Ás ONGD séguelles en orde de
importancia polo volume de fondos xestionados “outros”
categoría que agrupa aos inscritos no Rexistro como

outros axentes sociais e ás entidades públicas e privadas
do exterior. As agrupacións mixtas obteñen o terceiro
lugar moi cerca das universidades. Nesta categoría se
consideran aquelas agrupacións compostas por axentes
de diferente natureza, na maioría dos casos ONGDuniversidade. Mencionar por último que algúns sindicatos
contan coa súa propia ONGD adscrita e que a través delas
reciben fondos de cooperación.
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03

Seguimento

de cumprimento de obxectivos
do II Plan director da Cooperación Galega 2010-2013

O II PD da Cooperación Galega establece por vez primeira os indicadores que permiten medir a consecución dos
obxectivos establecidos para o período 2010- 2013. Tomando como referencia estes indicadores, co fin de darlle
seguimento anual ao cumprimento dos obxectivos esperados e planificar mellor as estratexias de consecución,
detállase a continuación a medición destes indicadores para o ano 2010.
Os indicadores sombreados en gris corresponden a ámbitos nos que non se planificaron actuacións neste ano 2010.
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Actuacións

de cooperación no exterior

4.1.- Convocatorias de proxectos de cooperación de ONGD e outros axentes
- Convocatoria 2010 de proxectos de cooperación
de ONGD e outros axentes
As convocatorias públicas de axudas e subvencións
para proxectos de cooperación de ONGD e outros
axentes resolvéronse con data 15/07/10, polos seguintes
importes:
- Proxectos de ONGD no exterior; financiáronse
un total de 16 proxectos en 9 países por un total
de 3.095.916,33€ (anualidade 2010: 1.712.035,2€;
anualidade 2011: 1.383.881,13€)
- Proxectos doutros axentes de cooperación no
exterior: financiáronse un total de 4 proxectos en 3
países por un total de 873.293,54€ (anualidade 2010:
436.646,77€; anualidade 2011 436.646,77€)
Os proxectos aprobados na convocatoria 2010 foron os
seguintes:

01.

Mellora da seguridade alimentaria en
familias rurais de Santiago de Chuco a través do
fortalecemento das capacidades produtivas e
organizativas
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Manos Unidas
Código CRS: Agricultura
Contraparte: Centro Ecuménico de Promoción y Acción
Social Norte – Cedepas Norte
Zona de actuación: departamento de La Libertad,
provincia de Santiago de Chuco
País: Perú
Rexión: América do Sur

Descrición: o proxecto implementarase na serra de
La Libertad, no norte de Perú, en 17 casaríos onde se
desenvolve unha agricultura de subsistencia con baixos
rendementos produtivos por superficie e por animal.
No ámbito de intervención do proxecto identificáronse
unidades produtivas con baixos ingresos económicos e
escasos excedentes de produción. Isto fai que nas familias
dos pequenos produtores, a seguridade alimentaria
sexa moi vulnerable, situación que o proxecto intenta
solucionar.
Período de execución: xuño 2010- novembro 2011
Obxectivos: mellora das condicións socioeconómicas no
departamento de La Libertad.
Poboación beneficiaria directa: 710 pequenos
produtores(as)
agropecuarios.
Indirecta:
4.903
beneficiarios indirectos.
Axuda Xunta de Galicia: 175.000€ (2010: 87.500€; 2011:
87.500€)

02.

Fortalecer a autoestima e percepción
sobre si mesmas de mulleres en situación de
prostitución e/ou vítimas da trata de persoas
con enfoque nos seus dereitos económicos,
sexuais e reprodutivos, mediante o fomento e
acompañamento en procesos de formación
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Paz e Desenvolvemento
Código CRS: Política de emprego e xestión administrativa,
Formación profesional, Dereitos humanos
Contraparte: Religiosas Adoratrices de Quito
Zona de actuación: provincia de Pichincha, cantón de
Quito
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País: Ecuador
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto propón a consolidación no distrito
metropolitano de Quito dun programa de atención
integral enfocado no fomento dos dereitos económicos,
sexuais e reprodutivos de mulleres que sufriron
vulneración nos seus dereitos humanos e que son vítimas
da trata de persoas ocasionados, entre outros factores,
pola situación de violencia e migración procedente de
Colombia cara a Ecuador. Do mesmo modo preténdese
recoller as experiencias e estudos da comunidade
adoratriz sobre a prostitución en Colombia e Ecuador,
como estratexia para promover o cambio nos imaxinarios
sobre a prostitución e trata de persoas.
Período de execución: agosto 2010 - xullo 2011
Obxectivos: mellora da calidade de vida de mulleres
vítimas da prostitución e/ou da trata de persoas e as súas
familias, potenciando o seu empoderamento e as súas
capacidades de xestión.
Poboación beneficiaria directa: 25 mulleres, entre 18
e 60 anos, e 80 mulleres en situación de prostitución.
Indirecta: 210 mulleres, mediante a información,
formación e sensibilización.
Axuda Xunta de Galicia: 175.000€ (2010: 87.500€; 2011:
87.500€)

03. Mellora e promoción da educación primaria

para nenos, nenas e mozos/as en situación
de vulnerabilidade na localidade de Chokwe,
provincia de Gaza, Mozambique - 2ª fase
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Fundación Madreselva
Código CRS: Educación primaria
Contraparte: Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo
Zona de actuación: provincia de Gaza, distrito de Chokwe
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: o presente proxecto, continuación doutro
anterior, ten como finalidade conseguir unha mellora
cuantitativa e cualitativa do ensino nos cursos de 7º e 8º,
que se están a impartir na Escola San Vicente de Chokwe.
Período de execución: xuño 2010 – maio 2011
Obxectivos: reducir a pobreza dos habitantes da
localidade de Chokwe, mellorando a súa educación.
Poboación beneficiaria directa: 615 nenos e nenas
alumnos/as. Indirecta: 3.690 beneficiarios.
Axuda Xunta de Galicia: 163.991,52€ (2010: 81.995,76€;
2011: 81.995,76€)

04.

Impulso ao dereito de nenos, nenas e
mozos/as traballadores e en situación de exclusión
a unha educación integral e de calidade, dende o
enfoque de xénero e de dereitos humanos
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Intered Galicia
Código CRS: Educación secundaria, Educación primaria,
Fortalecemento sociedade civil, Servizos sociais, Servizos
e instalacións educativas e formación
Contraparte: Educación y Futuro (Edyfu)
Zona de actuación: departamento de Tarija, provincia de
Cercado
País: Bolivia
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto busca consolidar os programas
iniciados no Centro de prevención e loita contra a
explotación infantil “La Libélula” de Tarija, que promove
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unha atención integral de calidade á poboación infantil,
coa participación das familias e comunidade veciñal. En
concreto, traballarase sobre tres compoñentes: mellora
no acceso e calidade da área de educación integral
ofrecida no centro, fortalecemento e ampliación do
programa de capacitación técnica e diversificación do
tecido produtivo e implementación dun sistema de
planificación, monitorización e avaliación do proxecto.
Período de execución: agosto 2010 - novembro 2011
Obxectivos: impulsar o dereito de nenos, nenas e mozos/
as traballadores da cidade de Tarija a unha educación
integral e de calidade, que contribúa a mellorar as súas
expectativas de futuro e das súas condicións de vida,
dende unha perspectiva de dereitos humanos e de
xénero.
Poboación beneficiaria directa: 200 nenos, nenas e
mozos traballadores de Tarija, 20 mulleres e nais dos nenos
de La Libélula e 70 pais e nais de familia. Indirecta: resto
das familias que conviven coa poboación beneficiaria
directa, así como os habitantes do barrio no que está
situado o centro.
Axuda Xunta de Galicia: 174.900€ (2010: 87.450€; 2011:
87.450€)

05.

Fomento do uso de sementes forestais
nativas como mecanismo para mellorar a
xestión do bosque e a calidade de vida dos
as poboadores/as de Orellana (Amazonía
ecuatoriana)
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Solidariedade Internacional Galicia
Código CRS: Política forestal e xestión administrativa,
Investigación en silvicultura, Desenvolvemento forestal
Contraparte: Solidaridad Internacional Ecuador
Zona de actuación: provincia de Orellana
País: Ecuador
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto pretende xuntar esforzos para
desenvolver e implementar localmente un modelo
de xestión forestal piloto, logrando que o manexo
adecuado do bosque se converta nun mecanismo de
desenvolvemento local. O modelo de xestión engloba

diferentes iniciativas que combinan a actuación dos
organismos públicos cos actores forestais da sociedade
civil. A proposta presenta, como iniciativa estratéxica,
a implementación dun sistema de aproveitamento de
sementes nativas contribuíndo a fortalecer o modelo de
xestión forestal.
Período de execución: xullo 2010 – agosto 2011
Obxectivos: fortalecer as capacidades locais en Orellana
para o uso e xestión sustentable do medio ambiente
como elemento xerador de recursos para a loita contra a
pobreza.
Poboación beneficiaria directa: entre 15-20 familias, 12
funcionarios/as, 2-3 técnicos/as do laboratorio; 140-150
campesiños/as e indíxenas e as súas familias. Indirecta:
900 campesiños/as e indíxenas e as súas familias;
poboación xeral da provincia (120.781)
Axuda Xunta de Galicia: 174.945,92€ (2010: 87.472,96€;
2011: 87.472,96€)

06.

Fomento e ampliación do cultivo e
comercialización de maracuiá de 125 produtores/
as dos cantóns de Esmeraldas e Quinindé da
provincia de Esmeraldas
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Amarante para o Ecodesenvolvemento
Código CRS: Agricultura
Contraparte:
Fundación
Maquita
Cushunchic
Comercializando como Hermanos
Zona de actuación: provincia de Esmeraldas, cantóns de
Quinindé e Esmeraldas
País: Ecuador
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto ten como obxectivos fomentar o
desenvolvemento produtivo a través da diversificación de
cultivos e acadar a apertura comercial de 83 produtores
e 42 produtoras de maracuiá pertencentes a 24
organizacións agrícolas de base. Para isto, fortalecerase a
súa capacidade organizativa e de autoxestión en base a
principios de economía solidaria e comercio xusto.
Foi concibido para complementar e ampliar a acción do
proxecto Produción e comercialización de maracuiá para
organizacións campesiñas dos cantóns Viche e Quinindé..
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Período de execución: novembro 2010 – outubro 2011
Obxectivos: mellorados os niveis socio-económicos dos
produtores/as beneficiarios/as do proxecto de maracuiá
dos cantóns de Quinindé e Esmeradas.
Poboación beneficiaria directa: 125 xefes e xefas de
fogar, dos que 42 son mulleres (o 34%). Indirecta: 625
persoas, as familias dos/as beneficiarios.
Axuda Xunta de Galicia: 129.488,38€ (2010: 64.744,19€;
2011: 64.744,19€)

comunidade rural de Ccollo Tarani.
Axuda Xunta de Galicia: 174.515€ (2010: 87.257,50€ –
2011: 87.257,50€)

07.

Mellora das condicións de saúde e
salubridade ambiental na comunidade de Ccollo
Tarani, fomentando a participación comunal en
equidade
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas
y Pueblos
Código CRS: Axuda multisectorial para servizos sociais
básicos
Contraparte: Cáritas Abancay
Zona de actuación: departamento de Apurimac,
provincia de Abancay, distrito de Curahuasi
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto busca o desenvolvemento
integral en equidade da comunidade indíxena campesiña
de Ccollo Tarani, en extrema pobreza, mediante o
fortalecemento das capacidades e potencialidades dos
seus poboadores/as. A orixe da iniciativa está no proceso
de acompañamento e fortalecemento da estratexia
nacional Crecer nos gobernos locais das provincias de
Abancay e Andahuaylas levado a cabo pola contraparte
Cáritas Abancay. Esta estratexia busca diminuír nun 11%
a desnutrición crónica infantil en Perú para o ano 2010,
mediante o traballo articulado dos gobernos locais e das
institucións públicas competentes.
Período de execución: outubro 2010 - setembro 2011
Obxectivos: lograr o desenvolvemento rural sustentable,
promovendo a participación cidadá en equidade, na
provincia de Abancay.
Poboación beneficiaria: Os campesiños/as indíxenas da

08.

Xestión medioambiental sustentable
e promoción do tecido económico nas
comunidades de San Antonio de Totora, San
Joaquín, San Francisco, Cruz Chica e Santa Fe, do
entorno de San Matías, provincia Ángel Sandoval
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Natura Hispánica, Amigos de Doñana
Código CRS: Gandeiría, Educación / formación
medioambiental, Biodiversidade
Contraparte: Hombre y Naturaleza Bolivia
Zona de actuación: departamento de Santa Cruz,
provincia de Ángel Sandoval
País: Bolivia
Rexión: América do Sur
Descrición: a intervención busca minorar o deterioro
ambiental e incrementar o nivel de vida dos habitantes da
área de actuación. Para iso desenvolveranse unha serie de
cursos e obradoiros de formación impartidos a diferentes
sectores vencellados ao uso de dos recursos naturais, para
mellorar as súas prestacións laborais, nivel profesional e
conservación e uso da biodiversidade. Tamén se elaborará
un plan de uso sustentable dos recursos naturais do
territorio.
Unhas 5.000Ha de terreos das persoas beneficiarias son
obxecto do desenvolvemento do plan de uso sostible dos
recursos naturais que se elabora no marco do proxecto,
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outras 5.400 ha será lugar de demostración do proxecto
de conservación sostible da biodiversidade posto a
disposición das/os beneficiarias/os e as instalacións da
contraparte serán empregadas para o desenvolvemento
de actividades de capacitación e sensibilización.
Período de execución: xuño 2010 – agosto 2011
Obxectivos: contribuír á diminución da pobreza en
Bolivia, especialmente na zona oriental
Poboación beneficiaria directa: 830 persoas. Indirecta:
4.490 persoas
Axuda Xunta de Galicia: 235.785€ (2010: 117.892,50€;
2011: 117.892,50€)

09.

Polo dereito á alimentación de 240 familias
rurais dos departamentos de Nueva Segovia,
Madriz, Jinotega, Estelí, León e Chinandega
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Fundación Intermón Oxfam
Código CRS: Produción alimentos agrícolas, Gandería,
Fortalecemento sociedade civil
Contraparte: Instituto de Promoción Humana e Grupo de
Interés por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria
Zona de actuación: departamentos de Nueva Segovia,
Madriz, Jinotega, Estelí, León e Chinandega
País: Nicaragua
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o proxecto espera contribuír a mellorar
as condicións sociais, económicas, culturais, medio
ambientais e organizativas da poboación meta, mediante
a implementación de accións que favorezan a incidencia
en institucións e organizacións locais e a nivel municipal.
Realizarase mediante políticas públicas orientadas ao
fomento da produción agroalimentaria e de xeración
de ingresos económicos para reducir a pobreza rural e a
inseguridade alimentaria e nutricional, de tal forma que
as familias reclamen os seus dereitos de vida, soberanía e
seguridade alimentaria e crecemento económico.
Período de execución: xullo 2010 - agosto 2011
Obxectivos: contribuír a mellorar os niveis nutricionais da
poboación rural de Nicaragua.
Poboación beneficiaria directa: 240 familias de

produtores e produtoras no departamento de Madriz
(100 mulleres e 140 homes). Indirecta: 40 líderes das
organizacións comunitarias nos vinte municipios.
Axuda Xunta de Galicia: 150.000€ (2010: 75.000€ – 2011:
75.000€)

10.

Mellora da calidade da atención
obstétrica prestada polas comadroas tradicionais
e os profesionais sanitarios do departamento de
Retalhuleu
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
(Fuden)
Código CRS: Formación de persoal para poboación e
saúde reprodutiva
Contraparte: Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. Unidad Coordinadora del Desarrollo de Enfermería
de Guatemala
Zona de actuación: departamento de Retalhuleu;
municipios de Retalhuleu e Champerico
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o proxecto forma parte do Programa de
desenvolvemento integral Oxlajuj Tz’ihin impulsado pola
Xunta de Galicia na vertente de saúde. Pretende reducir
a mortalidade morbi-mortalidad materna e perinatal no
departamento, fortalecendo ás provedoras competentes
da saúde materno-infantil nas comunidades rurais do
departamento.
Período de execución: xuño 2010 – xullo 2011
Obxectivos: diminución da mortalidade morbi-mortalidad
materna e perinatal na República de Guatemala e
mellora da calidade da atención obstétrica prestada por
profesionais sanitarios e comadroas tradicionais que
traballan en comunidades rurais do departamento.
Poboación beneficiaria directa: 150 comadroas
tradicionais, 76 auxiliares de enfermaría, 10 enfermeiras
profesionais e 25 profesionais sanitarios da área de
maternidade do hospital do departamento e 148.306
mulleres. Indirecta: 290.796 habitantes de Retalhuleu.
Axuda Xunta de Galicia: 141.400,74€ (2010: 70.700,37€;
2011: 70.700,37€)
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11.

Desenvolvemento
integral
en
comunidades da fronteira peruano – ecuatoriana
con enfoque na xestión social da auga e a
soberanía alimentaria.
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Fundación Ayuda en Acción, Amigos de EscaesPerú
Código CRS: Desenvolvemento rural
Contraparte: ONG Escuela Campesina de Educación y Salud
– Escaes e Fundación Ecológica Rikcharina
Zona de actuación: no Perú, departamento de Piura,
provincia de Ayabaca; no Ecuador, a provincia de Loja,
cantón de Quilanga
País: Perú e Ecuador
Rexión: América do Sur
Descrición: esta intervención parte dunha proposta integral
de desenvolvemento a longo prazo con unha proxección
de 10 anos e busca mellorar a vida das familias da zona de
fronteira.
Na intervención considérase como prioridade a auga,
impulsando as colleitas con rego tecnificado, a diversificación
agrícola e pecuaria, a instalación de espazos alternativos
de circulación e distribución de produtos agropecuarios
e a implementación dun plan de mitigación ambiental,
instalando un viveiro comunal con especies agroforestais.
Ademais, farase énfase na promoción da participación
cidadá e incidencia política en torno á xestión social
da auga e a soberanía alimentaria e mellorarase as
condicións de salubridade e saneamento das familias
coa instalación de sistemas de auga, fortalecemento das
xuntas de administración de servizos e saneamento, cociñas
melloradas e latrinas sanitarias.
Período de execución: abril 2010 – decembro 2010
Obxectivos: fomentar o desenvolvemento territorial
da rexión fronteiriza peruano - ecuatoriana, a través da
implementación de proxectos que fortalezan a xestión
social da auga e a soberanía alimentaria.
Poboación beneficiaria directa: 8.600 persoas: na parte de
Perú, máis de 5.000 persoas agrupadas en polo menos 1.000
familias; na parte do Ecuador, polo menos 3.600 persoas na
área rural de Quilanga.
Axuda Xunta de Galicia: 265.655,07€

12.

Mellora das condicións para o
aproveitamento sustentable dos recursos
pesqueiros e acuícolas da zona do baixo Lempa
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz,
Universidade de Santiago de Compostela, Asociación
Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)
Código CRS: Política pesqueira e xestión administrativa
Contraparte: Asociación Fundación para la Cooperación
y el Desarrollo Comunal de El Salvador
Zona de actuación: departamentos de La Paz e San
Vicente, municipios de Zacatecoluca, Tecoluca e San Luis
La Herradura
País: O Salvador
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: este proxecto inscríbese nun plan de
actuación dirixido ao fortalecemento do sector da pesca
artesanal na zona da desembocadura do río Lempa,
dende unha perspectiva sostible, axeitada e respectuosa
co medio e dá continuidade a tres fases previas xa
executadas.
Co obxectivo de mellorar as capacidades da sociedade
cooperativa Bocanalempa (das que forman parte as
cooperativas beneficiarias) implementarase un ciclo de
capacitación en xestión empresarial de desenvolvemento
de competencias e deseñarase un plan de fortalecemento
empresarial que marque as estratexias a seguir para
garantir a sustentabilidade a longo prazo. Continuarase
co proceso de capacitación dos pescadores/as das
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cooperativas e reforzaranse as capacidades materiais
das 8 cooperativas beneficiarias mediante a dotación de
apeiros para unha pesca sustentable e segura, ademais
de diversificar os insumos e as actividades produtivas das
súas cooperativas membros.
Transversalmente, preténdese reforzar a integralidade da
perspectiva de xénero en todas as actividades que se leven
a cabo, para o que se realizará un ciclo de capacitación en
equidade de xénero e masculinidade.
Período de execución: setembro 2010 – xullo 2011
Obxectivos: mellora das condicións de vida de 1026
familias do municipio de Tecoluca, departamento de San
Vicente e dos municipios de San Luis de la Herradura e
Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Poboación beneficiaria directa: 1.026 persoas e 731
alumnos e alumnas de 7 centros escolares. Indirecta:
4.162 persoas pertencentes as 10 comunidades en que se
traballa.
Axuda Xunta de Galicia: 202.666,70€ (2010: 101.333,35€;
2011: 101.333,35€)

13.

Promoción da educación ambiental
comunitaria para o melloramento da calidade
de vida da poboación da microbacía San Pedro,
Altos de Frías-Piura
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Educación sen Fronteiras
Código CRS: Formación profesional, Educación primaria ,
Educación secundaria
Contraparte: Asociación Chira para la Formación Técnica-

Cuenca Hidrográfica Catamayo Chira
Zona de actuación: departamento de Piura, provincia de
Ayabaca
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: este proxecto pretende contribuír ao
desenvolvemento integral da educación das comunidades
do distrito de Frías. Articularase a escola pública coas
familias e as asociacións locais, para xerar modelos de
desenvolvemento acordes co medio dende a educación
ambiental. A proposta abrangue o espazo xeográfico,
ecolóxico e sociocultural da microbacía de San Pedro.
Articularanse 20 escolas na Red Educativa Rural
para a xeración de sinerxías e optimización dos seus
recursos e fortalecerase a súa capacidade de xestión
con infraestrutura e equipamento a través da creación
dun Centro de Capacitación Comunal, que favorecerá a
súa cobertura, calidade pedagóxica e acceso ás novas
tecnoloxías.
O programa de formación ambiental promoverá a
formación e certificación de 40 promotores e promotoras
ambientais comunais articulados ás roldas campesiñas
en temáticas ambientais, agroecolóxicas e de xestión
sustentable dos recursos naturais do distrito de Altos de
Frías.
Período de execución: xuño 2010 - outubro 2011
Obxectivos: contribuír ao desenvolvemento integral da
educación ambiental comunitaria da micro conca de San
Pedro.
Poboación beneficiaria directa: 1294 alumnos e alumnas
das 20 escolas, os seus 48 docentes, os pais e nais de
familia dos alumnos, 40 líderes comunais. Indirecta:
23.799 habitantes do distrito de Altos de Frías.
Axuda Xunta de Galicia: 175.000€ (2010: 87.500€; 2011:
87.500€)

14.

Fortalecemento das capacidades das
comunidades da microcunca do río Sasle para
unha xestión sustentable dos recursos naturais,
Jinotega, Nicaragua, fase III
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
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Axentes: Enxeñería sen Fronteiras - Galicia
Código CRS: Protección recursos hídricos
Contraparte: Fundación para la Investigación y el
Desarrollo Rural
Zona de actuación: departamento de Jinotega
País: Nicaragua
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: este proxecto constitúe a fase final dunha
intervención que comezou en 2008.Coa fase III pecharase
a intervención de Enxeñería sen Fronteiras Galicia na zona
do proxecto garantindo a sustentabilidade das actuacións
realizadas nas dúas fases anteriores: amplíanse as
actividades de seguimento e asesoramento técnico das
familias beneficiarias, refórzase a implementación dos
plans de fincas e fortalécense e corríxense algúns puntos
débiles detectados coa experiencia de traballo na zona e
coas avaliacións internas e externa realizadas.
Período de execución: agosto 2010 – decembro 2010
Obxectivos: garantir a calidade e sustentabilidade
dos recursos naturais da cunca do río Sasle - lago de
Apanás, mediante o fortalecemento das capacidades da
poboación e a súa sensibilización a nivel medioambiental.
Poboación beneficiaria directa: 80 familias (474 persoas).
Indirecta: aproximadamente 1.300 persoas
Axuda Xunta de Galicia: 62.499€

15.

Redución da vulnerabilidade alimentaria
e uso racional dos recursos naturais na microcunca do río Laure
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Enxeñería sen Fronteiras-Galicia, Amigos da
Terra Galicia-Xuventude, Universidade da Coruña
Código CRS: Educación / formación medioambiental,
Desenvolvemento rural, Desenvolvemento agrario
Contraparte: Comité para la Defensa y Desarrollo de la
Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
Zona de actuación: departamento de Valle, municipio de
San Lorenzo
País: Honduras
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: este proxecto pretende contribuír a diminuír

a pobreza e a vulnerabilidade alimentaria das familias
do sur de Honduras, promovendo un uso racional dos
recursos naturais e sistemas sustentables de produción
de alimentos.
Os principais problemas que afectan á poboación
beneficiaria referidos coa vulnerabilidade alimentaria
están relacionados co desequilibrio na tenencia e
distribución da terra, unha escasa diversificación
e planificación baixo criterios de rendibilidade e
sustentabilidade da produción agraria, a xestión
insustentable dos recursos naturais por utilización
de prácticas inadecuadas e contaminantes, escasa
concienciación ambiental, deficiencia nos sistemas
de post-colleita, que mingúan a dispoñibilidade para
a poboación dos alimentos producidos, debilidade
institucional das organizacións encargadas de ordenar
e planificar os usos do territorio, e unha situación de
desigualdade entre homes e mulleres en canto ao acceso
dos recursos naturais da comunidade.
Período de execución: xuño 2010 – novembro 2011
Obxectivos: diminuír a pobreza e a vulnerabilidade
alimentaria das familias do sur de Honduras.
Poboación beneficiaria directa: 200 familias.
Indirecta: 2.371 persoas
Axuda Xunta de Galicia: 349.464€ (2010: 174.732€; 2011:
174.732€)

16.

Mellora da calidade educativa con
pertinencia cultural e de xénero da formación da
nenez e xuventude do municipio de Champerico,
Retalhuleu
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
ONGD
Axentes: Educación sen Fronteiras, Arquitectos sen
Fronteiras
Código CRS: Servizos e instalacións educativas e
formación, Educación secundaria
Contraparte: Asociación Indígena Agropecuaria Pro
Desarrollo Integral (Asiaprodi)
Zona de actuación: departamento de Retalhuleu,
municipio de Champerico
País: Guatemala
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Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: esta intervención enmárcase no Programa
de desenvolvemento integral Oxlajuj Tz’ikin, financiado e
executado pola Xunta de Galicia, 5 ONG galegas e 9 ONG
guatemaltecas, en colaboración co Consejo Microregional
de Champerico. Pretende mellorar a calidade educativa
con pertinencia cultural e de xénero da formación
da nenez e xuventude do municipio de Champerico,
Retalhuleu mediante a creación de condicións axeitadas
para que os/as alumnos/as poidan desempeñar da mellor
forma posible o seu traballo escolar.
Prevese a construción do Instituto Nacional de Educación
Básica de Nueva Cajolá, onde se proporcionará unha
educación de calidade con pertinencia cultural e de
xénero para o exercicio da cidadanía e a xeración dun
pensamento crítico nas mozas e nos mozos. Así mesmo,
procurarase elevar a calidade dos servizos de educación
en forma integral, atendendo a criterios de pertinencia
sociocultural, efectividade pedagóxica e equidade de
xénero.
Período de execución: outubro 2010 – outubro 2011
Obxectivos: mellora da calidade educativa da nenez e
a xuventude con pertinencia cultural e de xénero para
o exercicio da cidadanía e a xeración dun pensamento
crítico nos novos/as de comunidades das inmediacións a
Nueva Cajolá.
Poboación beneficiaria directa: 150 estudantes, 9
profesores e profesoras, unha media de 100 familias, 10
membros da xunta directiva.
Indirecta: as aproximadamente 25.280 persoas que
habitan no municipio de Champerico.
Axuda Xunta de Galicia: 345.605€ (2010: 172.802,50€;
2011: 172.802,50€)

17.

Fortalecemento
institucional
da
universidade nacional de loja: dotación de
equipamento, formación de recursos humanos
e dispoñibilidade de información xeográfica
para fomentar a xestión sustentable do
territorio
Instrumento de financiamento: proxectos no exterior
outros axentes
Axentes: Universidade da Coruña, Universidade de
Santiago de Compostela
Código CRS: Desenvolvemento rural
Contraparte: Universidad Nacional de Loja (UNL) Centro Integrado de Xeomática Ambiental
Zona de actuación: provincia de Loja, cantón de Loja
País: Ecuador
Rexión: América do Sur
Descrición: coa execución do proxecto formaranse
profesionais de institucións vinculadas á xestión
territorial, a través do deseño e execución dun
mestrado en Xestión Sustentable do Territorio;
fortaleceranse as capacidades do Centro Integrado
de Xeomática Ambiental da Universidade Nacional
de Loja dotándoo do equipamento necesario para
impartir formación avanzada e especializando as súas
capacidades e coñecemento en xestión do territorio
a través da formación de catro investigadores na USC
dun investigador formado na USC; e facilitarase a
información xeográfica como ferramenta básica para
a xestión territorial a través da posta en marcha dun
xeoportal.
Período de execución: xullo 2010 - novembro 2011
Obxectivos: mellorar a xestión sustentable do
territorio e os procesos de planificación mediante o
fortalecemento institucional e a formación de persoal
técnico.
Poboación beneficiaria directa: 24 alumnos do
mestrado e 4 investigadores da Universidade Nacional.
Indirectos: a poboación da rexión 7 (1.144.471
habitantes (máis do 50% mulleres e 4% poboación
indíxena)
Axuda Xunta de Galicia:
258.332,20€(2010:129.166,10€; 2011: 129.166,10€)
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18.

Fortalecemento
das
liñas
de
desenvolvemento produtivo e saúde comunitaria
do programa integral de mellora do barrio de
Santa Lucia/ La Mosca
Instrumento de financiamento: Proxectos no exterior
outros axentes
Axentes: Serviguide S.L., Fundación Galicia Innova
Código CRS: Saúde, Desenvolvemento industrial
Contraparte: Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros,
Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. e
Fundación de Desarrollo Loma y Salud, Inc
Zona de actuación: provincia de Santo Domingo
País: República Dominicana
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o obxecto do proxecto é fortalecer as liñas
de desenvolvemento produtivo e de saúde do Programa
integral para a mellora do barrio de Santa Lucía/ La Mosca.
Pretende mellorar as condicións de acceso e permanencia
ao emprego dos traballadores informais do vertedoiro de
Rafey e do barrio de La Mosca – Santa Lucía, mediante o
desenvolvemento e validación do plan empresarial da
planta de reciclaxe de residuos que está instalándose
no barrio. Asegurarase o óptimo funcionamento da
planta, así como que os traballadores que actualmente
actúan como “buzos/recicladores” no vertedoiro, poidan
acceder a un traballo digno, con condiciones laborais
de seguridade e salubridade adecuadas e con unhas
condicións de contratación formais, saíndo das condicións
de informalidades nas que actualmente se atopan.
Período de execución: xullo 2010 - novembro 2011
Obxectivos:
melloradas
as
condicións
de
desenvolvemento económico, social e sanitario da
poboación do barrio de Santa Lucía/ La Mosca e do
vertedoiro de Rafey.
Poboación beneficiaria directa: 489 familias do barrio de
Santa Lucía-La Mosca, aproximadamente 2.445 persoas, e
466 traballadores recicladoras de residuos.
Indirecta: poboación residente en barrios próximos,
todas as organizacións sociais da cidade de Santiago de
los Caballeros e as instancias do concello municipal.
Axuda Xunta de Galicia: 290.375,34€ (2010: 145.187,67€;
2011: 145.187,67€)

19.

Apoio integral a actores clave do sistema
dominicano de innovación para promover o
desenvolvemento da República Dominicana
baseado na economía do coñecemento
Instrumento de financiamento: Proxectos no exterior
outros axentes
Axentes: Fundación Universidade da Coruña
Código CRS: Política educativa e xestión administrativa
Contraparte: Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra
Zona de actuación: Sen especificar
País: República Dominicana
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o proxecto enfoca a cooperación para o
desenvolvemento promovida pola Xunta de Galicia
dende o punto de vista da mellora do sistema
dominicano de innovación e do reforzamento da
política de I+D e innovación do goberno da República
Dominicana. O proxecto sitúase na liña doutros levados
a cabo anteriormente pola Fundación Universidade
da Coruña e os seus socios na República Dominicana
financiados pola Xunta de Galicia, con agregación de
valor, en tanto que as accións a executar achegan novos
resultados necesarios para que a política de innovación da
República Dominicana poida chegar a consolidarse con
medidas concretas que contribúan ao desenvolvemento
sustentable da República Dominicana.
Período de execución: maio 2010 - novembro 2011
Obxectivos: promover a innovación e a economía do
coñecemento para o desenvolvemento da República
Dominicana, de xeito que acade maiores cotas de
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prosperidade económica e benestar social en base as
actividades de I+D+i.
Poboación beneficiaria directa: conxunto das institucións
e persoas que operan no sistema dominicano de
innovación. Estímase que este colectivo estará integrado
por aproximadamente unhas 300 persoas, traballando de
xeito que se manteñan porcentaxes similares en canto á
igualdade de xénero.
Indirecta: En torno a unas 900 persoas que é o número de
membros que integran o total da comunidade científica
dominicana
Axuda Xunta de Galicia: 174.752€ (2010: 87.376€; 2011:
87.376€)

20.

Asistencia técnica para a mellora da
execución do sector da auga no distrito de Palma
– Cabo Delgado
Instrumento de financiamento: Proxectos no exterior
outros axentes
Axentes: Adantia S.L.
Código CRS: Política recursos hídricos e xestión
administrativa
Contraparte: Goberno do Distrito de Palma e Direcção
Provincial de Obras Públicas e Habitação
Zona de actuación: provincia de Cabo Delgado, distrito
de Palma
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: o proxecto encádrase no sector da auga e
ten un compoñente principal de reforzo institucional. A
intervención parte dos problemas detectados no sector
de abastecemento de auga rural, sendo o principal
a falta de sustentabilidade nas fontes de auga. Para
mellorar a actuación das institucións descentralizadas
do sector da auga e saneamento de Cabo Delgado para
a sustentabilidade e equidade dos servizos de auga
rurais no distrito de Palma, proponse unha asistencia
técnica externa para o acompañamento de cada unha
das actividades previstas e proporcionar formación en
servizo. Formúlanse unha serie de accións arredor de
dous obxectivos específicos: por un lado, mellorar o
desempeño do Departamento de Auga e Saneamento e

dos servizos distritais de infraestruturas na área de auga
rural e, por outro, mellorar a planificación, participación,
coordinación e priorización para o sector de auga na
provincia de Cabo Delgado e no distrito de Palma.
Período de execución: setembro 2010 - outubro 2011
Obxectivos: mellorar a actuación das institucións
descentralizadas do sector da auga e saneamento na
provincia de Cabo Delgado para a sustentabilidade e
equidade dos servizos de auga rurais do distrito de Palma.
Poboación beneficiaria directa: 19.378 persoas (16.878
persoas que viven na sede de Palma máis 2.500 persoas
que se estima se abastecerán nos 5 puntos de auga).
Indirecta: resto da poboación do distrito de Palma (32.768
persoas) e a poboación dos outros distritos da provincia
de Cabo Delgado.
Axuda Xunta de Galicia: 149.834€ (2010: 74.917€; 2011:
74.917€)

- Convocatoria 2009 de proxectos de cooperación
de ONGD e outros axentes

01.

Potenciando capacidades para o
desenvolvemento sustentable de Chetilla e
Magdalena – rexión Cajamarca
Axente: Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María – FISC
País: Perú
Axuda Xunta de Galicia: 174.953 € (2009: 104.972 €,
2010: 53.593€)
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02.

Proxecto de abastecemento e saneamento
aos casaríos de Las Lajas e El Zapotillo no
municipio de Marcovia en Honduras
Axente: Enxeñería sen Fronteiras
País: Honduras
Axuda Xunta de Galicia: 136.654€ (2009: 92.141€, 2010:
44.513€)

03.

Fortalecemento das capacidades das
comunidades da microcunca do río Sasle para
unha xestión sustentable dos recursos naturais,
Jinotega, Nicaragua, fase II
Axente: Enxeñería sen Fronteiras Galicia
País: Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 136.076€ (2009: 82.483€, 2010:
53.593€)

05.

Plan de promoción do tecido asociativo
de 5 iniciativas de economía solidaria en materia
pesqueira, con especial énfase no establecemento
dun plan de extracción sustentable e a promoción
do medio ambiente en 8 comunidades da
desembocadura do Baixo Lempa (Fase III)
Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz
País: O Salvador
Axuda Xunta de Galicia: 175.000€ (2009: 118.844€, 2010:
56.156€)

06.

Apoio á soberanía alimentaria e
desenvolvemento local no municipio Niceto
Pérez da provincia de Guantánamo
Axente: ACSUR Las Segovias
País: Cuba
Axuda Xunta de Galicia: 175.002€ (2009: 110.452€, 2010:
64.550€)

07.

Mellora da calidade da atención
obstétrica prestada polas comadroas tradicionais
e profesionais de enfermería do departamento
de Retalhuleu, Guatemala
Axente: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
(Fuden).
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 121.242€ (2009: 72.791€, 2010:
48.451€)

04.

Mellora da calidade educativa e xestión
local para o exercicio do dereito á educación dos/
as nenos/as e mozos/as de familias indíxenas
e familias campesiñas nos núcleos escolares
Iguembe, Ity e La Tapera no municipio Villa Vaca
Guzmán Chuquisaca – Bolivia
Axente: Fundación Ayuda en Acción
País: Bolivia
Axuda Xunta de Galicia: 174.076€ (2009: 104.768€, 2010:
69.308€)
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08.

Auga potable, saneamento básico e
mellora das condicións ambientais, con enfoque
de xénero, en 3 comunidades do municipio de
Colomba, departamento de Quetzaltenango,
Guatemala
Axente: Solidariedade Internacional Galicia
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 174.534€ (2009: 114.380€, 2010:
60.154€)

09.

Educación
ambiental
comunitaria
para o desenvolvemento sustentable da
mancomunidade municipal da subconca do río
Chipillico - Piura
Axente: Educación sen Fronteiras
País: Perú
Axuda Xunta de Galicia: 170.208€ (2009: 102.125€, 2010:
68.083€)

11. Ampliación da oferta educativa do centro

de formación laboral “Rafael Reyes García” na
comunidade de Acahualinca
Axente: Solidariedade Internacional Galicia
País: Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 170.003,07€ (2009: 102.031€,
2010: 67.972€)

12.

Mellora do abastecemento de auga e da
situación sanitaria, e fortalecemento da xestión
local da auga na comuna de Lepi, provincia de
Huambo
Axente: Acción Contra el Hambre
País: Angola
Axuda Xunta de Galicia: 175.000€ (2009: 104.933€, 2010:
70.067€)

13.

Axentes sociais comprometidos co
desenvolvemento local, asumen a creación e
impulso dun movemento socioeducativo en Villa
El Salvador
Axente: Fundación InterRed
País: Perú
Axuda Xunta de Galicia: 159.810€ (2009: 96.129€, 2010:
63.681€)

14.

Fortalecidas as capacidades pedagóxicoorganizativas da comunidade educativa de 16
comunidades rurais dos departamentos de
Chalatenango, San Salvador e La Libertad.

10.

Fortalecemento
das
capacidades
produtivas, comerciais e organizativas das
cooperativas membros da Rede de Cooperativas
de Café da Rexión Norte (Recocarno). Terceiro
ano.
Axente: Veterinarios sen Fronteiras
País: Haití
Axuda Xunta de Galicia: 174.594€ (2009: 105.271€, 2010:
69.323€)

Axente: Educación sen Fronteiras
País: O Salvador
Axuda Xunta de Galicia: 145.028€ (2009: 88.134€, 2010:
56.894€)

15.

Fortalecemento de grupos organizados
para a pesca artesanal sustentable e a
conservación dos recursos naturais na illa de
Ometepe
Axente: Amigos da Terra
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País: Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 137.500€ (2009: 81.850€, 2010:
55.650€)

16.

Fortalecemento da sustentabilidade da
rede comunitaria de medicamentos esenciais
e naturais nos departamentos de Alta e Baja
Verapaz, El Quiché e Izabal en Guatemala.
Axente: Farmacéuticos Mundi
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 169.919€ (2009: 103.586€, 2010:
66.333€)

17.

Fortalecemento das capacidades e
habilidades emprendedoras dos/as mozos/as e
adolescentes do sector noroeste de Guayaquil
Axente: Fundación Entreculturas - Fe y Alegría
País: Ecuador
Axuda Xunta de Galicia: 152.305€ (2009: 91.383€, 2010:
60.922€)

18.

Desenvolvemento dun programa integral
de atención e defensa dos dereitos fundamentais
dos nenos/as, adolescentes, mulleres e familias
por medio do apoio da rede de defensorías
parroquiais
Axente: Fundación Taller de Solidariedade
País: Perú
Axuda Xunta de Galicia: 103.958€ (2009: 62.982€, 2010:
40.976€)

19.

Planificación estratéxica e
desenvolvemento organizativo de Anta. Fase II.
Axentes: Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
(ISCOD)
País: O Salvador
Axuda Xunta de Galicia: 102.843€ (2009: 53.103€, 2010:
49.740€)

20.

Salem

Erradicación do infanticidio feminino en

Axente: Implicadas/os no desenvolvemento
País: India
Axuda Xunta de Galicia: 24.080€ (2009: 14.244€, 2010:
9.836€)

21.

Fortalecemento do sistema público
sanitario e da xestión local en saúde da área
materno-infantil do Hospital nacional xeral “Dr.
Jorge Mazzini Villacorta” na República do Salvador
Axente: Fundación Galicia Innova
País: O Salvador
Axuda Xunta de Galicia: 45.236€ (2009: 27.142€, 2010:
18.094€)

22.

Programa integral de empoderamento da
Federación de Mulleres Cubanas (FMC)
Axente: Serviguide, Fundación Galicia Innova
País: Cuba
Axuda Xunta de Galicia: 117.980€ (2009: 70.788€, 2010:
47.192€)

23.

Programa para o fortalecemento de
pequenos procesadores de leite no suroccidente
de Guatemala
Axente: Aula de Produtos Lácteos- Universidade de
Santiago de Compostela
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 89.908€ (2009: 59.294€, 2010:
30.614€)
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4.2.- Convocatorias de programas de cooperación de ONGD
Tal e como estaba previsto no Plan anual 2010, a convocatoria de subvencións para programa de cooperación de
ONGD non se publicou neste ano

- Convocatoria 2009 de programas de cooperaciónde ONGD
Na convocatoria do ano 2009 foron aprobados 4
programas de cooperación doutras tantas ONGD por
un importe total de 2.451.196,72€, correspondendo
768.156,37€ ao ano 2010.
A continuación detállanse os programas financiados na
convocatoria 2009:

01.

Educación técnica en Nicaragua

Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
País: Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 522.077,80€ (2009: 156.623,34€,
2010: 156.623,34€, 2011: 104.415,56€, 2012: 104.415,56€)
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02.

Fortalecemento do sistema de saúde
pública en dúas moughataas periurbáns de
Nouakchott a través da mellora dos servizos
de saúde sexual e reprodutiva e da atención á
infancia
Axente: Médicos do Mundo - Galicia
País: Mauritania
Axuda Xunta de Galicia: 655.947,12€ (2009: 196.784,14€,
2010: 229.581,49€, 2011: 229.581,49€)

03.

Programa de redución da vulnerabilidade
en áreas rurais empobrecidas do municipio de
Marcovia (Honduras), a través do acceso á auga
e saneamento e da xestión sustentable dos
recursos do territorio con enfoque de cunca
hidrográfica

Axente: Enxeñería sen Fronteiras
País: Honduras
Axuda Xunta de Galicia: 349.708,60€ (2009: 104.912,58€,
2010: 104.912,58€, 2011: 69.941,72€, 2012: 69.941,72€).

04.

Programa de desenvolvemento socioeconómico territorial do Gran Potosí, Bolivia.
Axente: Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas y
Pueblos
País: Bolivia
Axuda Xunta de Galicia: 923.463,20€ (2009: 277.038,96€,
2010: 277.038,96€, 2011: 184.692,64€, 2012: 184.692,64€).
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- Convocatoria 2008 de programas de cooperación de ONGD
O financiamento destes catro programas até 2011
ascende a 2.731.864€, dos que 654.846€ corresponden ao
ano 2010.
Estes son os programas financiados na convocatoria 2008
pola Xunta de Galicia:

01.

Educación técnica e vocacional para unha
mellor inserción laboral en Honduras e Nicaragua
Axente: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
País: Honduras e Nicaragua
Axuda Xunta de Galicia: 486.584€ (2008: 190.588€, 2009:
127.248€, 2010: 102.781€, 2011: 65.967€)

02.

Programa de mellora do acceso e calidade
educativa no municipio de Benguela, Angola
Axente: Jóvenes del Tercer Mundo (Ahora Jóvenes y
Desarrollo)
País: Angola
Axuda Xunta de Galicia: 792.603€ (2008: 304.646€, 2009:
241.789€, 2010: 136.245€, 2011: 109.923€)

03.

Mellora da condición das mulleres rurais e
da xestión sustentable do entorno rural e forestal
das rexións de Oio, Cacheu e Bafatá, en Guinea
Bissau
Axente: Asociación pola Paz e o Desenvolvemento
País: Guinea Bissau
Axuda Xunta de Galicia: 830.347€ (2008: 306.782€, 2009:
241.515€, 2010: 282.050€)

04.

Contribuír na prevención, diagnóstico e
tratamento da infección de VIH/sida nos 425.161
potenciais usuarios de Bissau e nos 173.223
potenciais usuarios das rexións de Quinara e
Tombalí, en Guinea Bissau
Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz
País: Guinea Bissau
Axuda Xunta de Galicia: 622.330€ (2008: 197.982€, 2009:
202.897€, 2010: 133.770€, 2011: 87.681€)
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4.3.- Convocatoria 2010 de microproxectos de cooperación de ONGD
A convocatoria pública de subvencións para microproxectos de cooperación de ONGD resolveuse con data 2/08/10.
Financiáronse un total de 5 microproxectos en 4 países por un total de 113.385,06€.

01.

Apoio ao fortalecemento do medio
económico de 2.592 persoas do municipio de
San Isidro Labrador, Chalatenango, no Salvador
a través da inserción laboral dos/as mozos/as
do núcleo familiar a través da construción dun
mercado cooperativo
Instrumento de financiamento: Microproxectos
Axentes: Cuco Galicia
Código CRS: Servizos e institucións de apoio á empresa
Contraparte: Fundamuni - Fundación de Apoyo a
Municipios de El Salvador
Zona de actuación: departamento de Chalatenango
País: O Salvador
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o proxecto pretende fomentar as
oportunidades de saída profesional dos mozos do
municipio de San Isidro Labrador. Desenvólvense un
módulo de capacitación para perfís de construción de 20
mozos enfocados a mozos/as en situación de risco e unha
fase de construción dun mercado de exposición e venda
de produtos locais, artesanais, agropecuarios e industriais
e dinamizador para a poboación local. Un segundo ciclo
de capacitación abarca a 16 mozos emprendedores que
instalarán os seus micronegocios nos postos construídos.
Os dous grupos de mozos recibirán módulos específicos
en temas sociais como enfoque de xénero, prevención
de violencia intra familiar, prevención do consumo de
drogas e sexualidade, xestión ambiental, en xestión
laboral organizativa como prevención de riscos laborais,
xestión administrativa e contable de negocios, así como
en aspectos de promoción económica como a inserción
laboral e autoemprego.
Período de execución: xullo de 2010 - decembro de 2010
Obxectivos: fortalecida a consolidación do mercado local
interior coa creación de tecido asociativo para iniciativas
empresariais de economía social no municipio de San
Isidro Labrador.
Poboación beneficiaria directa: 36 mozos, a metade
mulleres. Indirecta: a poboación do municipio de San
Isidro Labrador.
Axuda Xunta de Galicia: 18.000,€

02.

Proxecto de promoción de técnicas de
agricultura sostible para a seguridade e soberanía
alimentaria do departamento de Suchitepequez
(Guatemala)
Instrumento de financiamento: Microproxectos
Axentes: ONGD Coopera - Jóvenes para la Cooperación
Internacional
Código CRS: Agricultura
Contraparte: Asociación de Mujeres Madre Tierra
Zona de actuación: departamento de Suchitepequez
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: o proxecto pretende mellorar a calidade
de vida de sete comunidades do municipio de Santo
Domingo de Suchitepequez: La Lupita, Conrado de la
Cruz, Monseñor Romeiro, Monte Gloria, Willy Wood, Santa
Rita e Santa Cruz Laredo divulgando as técnicas agrícolas
sostibles e soberanas.
Período de execución: xullo 2010 - decembro 2010
Obxectivos: mellorar as condicións de seguridade
alimentaria sobre a base dunha agricultura sostible e
soberana no municipio de Santo Domingo, provincia de
Suchitepequez.
Poboación beneficiaria directa: 30 nais de familia.
Indirecta: 310 familias, unhas 1.350 persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 23.750€

03.

Cooperhemos: promoción da
comunidade hemofílica de Perú
Instrumento de financiamento: microproxectos
Axentes: Asociación Galega de Hemofilia
Código CRS: Educación sanitaria
Contraparte: Asociación Peruana de Hemofilia
Zona de actuación: departamentos de Piura, Lima,
Arequipa e Lambayeque
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto centrarase no fortalecemento
da sede central da Asociación Peruana de Hemofilia
(situada en Lima) e a consolidación das filiais que están
distribuídas polo país (Chiclayo, Arequipa e Piura).
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Búscase incrementar a eficiencia na xestión organizativa
da asociación, para ampliar o impacto nos seus programas
de traballo. Así, o fortalecemento realizarase en dúas
liñas de acción: ampliación do censo da comunidade
hemofílica do Perú e capacitación dos técnicos da sede
central e das filiais en temas específicos.
Período de execución: xuño- decembro 2010
Obxectivos: mellorar a calidade de vida das persoas
afectadas por coagulopatías en Perú a través da formación
da directiva das asociacións, afectados e familiares.
Poboación beneficiaria directa: comunidade con
hemofilia de Perú, con máis de 2000 persoas.
Axuda Xunta de Galicia: 24.466€

04.

Un pozo de auga para Ngouye

Instrumento de financiamento: Microproxectos
Axentes: Equus Zebra
Código CRS: abastecemento de auga potable e
saneamento básico - sistemas menores
Contraparte: Equus Zebra Oeste África
Zona de actuación: rexión de Saint Louis
País: Senegal
Rexión: África
Descrición: o fin deste proxecto é dotar a comunidade
de Ngouye de sistemas auto xestionados de auga
potable consistentes nun pozo moderno cunha bomba
eléctrica e dun xerador eléctrico para permitir ao pobo
de Ngouye o acceso á auga potable e, na mesma orde,
diminuír a incidencia de enfermidades diarreicas e da
pel na poboación, mellorar o seu estado nutricional e as
súas condicións hixiénicas, aliviar a carga de traballo ás
mulleres, os nenos e as nenas, elevando así o nivel de vida
dos habitantes desta localidade.
Período de execución: agosto 2010 - decembro 2010
Obxectivos: contribuír a diminuír as enfermidades
diarreicas dos habitantes de Ngouye.
Poboación beneficiaria directa: os habitantes da zona
de Ngouye, unhas 800 persoas. Indirecta: uns 1.500
habitantes da comunidade rural de Ngouye.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000€

05.

Atención á nenez do Agustino nas súas
necesidades educativas e formativas como
prevención fronte á desatención familiar e á
violencia
Instrumento de financiamento: Microproxectos
Axentes: Fundación Balms para la Infancia

Código CRS: Axuda multisectorial para servizos sociais
básicos
Contraparte: Parroquia La Virgen de Nazaret
Zona de actuación: departamento de Lima, Lima
Metropolitana
País: Perú
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto pretende contribuír ao
desenvolvemento integral de nenas e nenos que viven
nas zonas dos outeiros do distrito de El Agustino (Lima),
mellorando a súa calidade de vida, a través do modelo
de intervención das Casas del Niño, cunha estratexia
de intervención comunitaria brindando espazos para
que as nenas e nenos poidan ter un lugar axeitado e en
condicións para o desenvolvemento das actividades de
apoio escolar e bo uso do seu tempo libre, o que os fai
afastarse dos perigos que se presentan nas rúas.
Implementanse dúas liñas de traballo: atención
educativa para fortalecer e desenvolver as habilidades e
coñecementos das nenas e nenos que permitan lograr o
máximo potencial no seu desenvolvemento e integración
social e desenvolvemento de capacidades e habilidades
sociais para a súa integración.
Período de execución: maio 2010 - decembro 2010
Obxectivos: mellorar a educación e o desenvolvemento
integral da poboación infantil que viven nas zonas dos
outeiros do distrito El Agustino.
Poboación beneficiaria directa: 200 menores (100 nenas
e 100 nenos) de entre 6 e 12 anos. Indirecta: 150 pais e
nais de familia
Axuda Xunta de Galicia: 21.369,06€
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4.4.- Convenios de cofinanciamento de proxectos de cooperación
- Convenios de cofinanciamento do ano 2010
Durante o ano 2010 asináronse os seguintes convenios de colaboración para a realización de proxectos de cooperación
no exterior:

01.

Programa
integral
para
o
desenvolvemento profesional e produtivo da
pesca de pequena escala e acuicultura rural en
Centroamérica
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Fundación Cetmar
Código CRS: Formación profesional, Desenvolvemento
pesqueiro, Educación, formación pesqueira
País: Panamá, O Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití,
Guatemala, Costa Rica
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: O proxecto afonda no desenvolvemento
de capacidades como unha ferramenta clave para o
desenvolvemento social e produtivo do sector da pesca de
pequena escala na rexión. Óptase pola profesionalización
sectorial como unha estratexia a longo prazo que leve á
poboación implicada ao desenvolvemento progresivo
dos seus coñecementos e prácticas económicas, baixo os
conceptos de sustentabilidade e produtividade.
Polas características da poboación obxectivo e os
contextos territoriais onde se desenvolven as actividades
pesqueiras, a proposta contén catro compoñentes
fundamentais
e
interrelacionadas:
formación,
desenvolvemento produtivo, xestión do coñecemento e
sensibilización.
Período de execución: abril 2010 - decembro 2011
Obxectivos: contribuír ao desenvolvemento social e
económico sostible e a seguridade alimentaria da rexión
centroamericana a través da profesionalización do recurso
humano vinculado ao sector da pesca e a acuicultura de
pequena escala.
Axuda Xunta de Galicia: 250.000€ (2010: 100.000€; 2011:
150.000€)
		

02.

Apoio ao Instituto para el Desarrollo y la
Innovación Educativa (IDIE) en Arxentina. Plan de
actuación 2010

Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
Código CRS: Educación, nivel non especificado
Contraparte: Organización de Estados Iberoamericanos
para a Educación, a Ciencia e a Cultura - Oficina Rexional
en Bos Aires
Zona de actuación: Bos Aires
País: Arxentina
Rexión: América do Sur
Descrición: o proxecto pretende afondar e diversificar as
accións levadas a cabo polo Instituto para el Desarrollo y
la Innovación Educativa (IDIE-OEI). Preténdese proseguir
cos mecanismos fundamentais de traballo que se
desenvolven no IDIE: a xestión do coñecemento para
incrementar a sensibilización social, política e técnica
acerca da problemática educativa; a cooperación
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para o fortalecemento institucional para dinamizar
o compromiso de mobilización que leve consigo o
desenvolvemento de iniciativas prácticas e concretas para
o melloramento da situación do sistema educativo e o
seu impacto no proceso de desenvolvemento do país e o
deseño dunha oferta formativa destinada a funcionarios,
expertos, docentes e responsables sociais e políticos da
cuestión educativa.
Período de actuación: xaneiro - decembro 2010
Obxectivos: favorecer o proceso de mellora da
calidade do sistema educativo arxentino para apoiar
o desenvolvemento dunha sociedade democrática,
equitativa e plural.
Poboación beneficiaria directa: equipos técnicos e
directivos do Ministerio de Educación de Arxentina e os
gobernos provinciais e locais; corpo docente das escolas,
a comunidade educativa no seu conxunto e outros
actores sociais.
Axuda Xunta de Galicia: 38.114,79€

Don João, con vista a combater os actuais índices de
insalubridade así coma a realización de campañas de
sensibilización e educación para saúde a fin de contribuír
á adopción de novos hábitos de hixiene. Estas campañas
serán organizadas a través de procesos participativos
e asegurarán o envolvemento directo das asociacións
comunitarias das respectivas localidades.
A acción contribuirá tamén para o alcance das metas
dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio,
particularmente para os ODM 1, 4, 5 e 7.
Período de execución: abril – decembro 2010
Obxectivos: contribuír ao logro das metas dos Obxectivos
de Desenvolvemento do Milenio na illa de Maio,
asegurando mellores condicións de salubridade das
poboacións e, consecuentemente, unha mellor calidade
de vida.
Poboación beneficiaria directa: 220 persoas, de 60
familias, 2 asociacións comunitarias no ámbito das
campañas de sensibilización e educación para a saúde e
700 habitantes das aldeas de Figueira e Ribeira Don João.
Indirecta: Ao redor de 9.000 habitantes - a poboación da
illa.
Axuda Xunta de Galicia: 48.708€

04.

Elaboración
do
III
Plan
desenvolvemento da illa de Santo Antão

03.

Apoio á construción de cuartos de baño
na illa do Maio
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Fogacosol - Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade
Código CRS: Abastecemento de auga potable e
saneamento básico - sistemas menores
Contraparte: Cámara Municipal do Maio
Zona de actuación: illa de Maio
País: Cabo Verde
Rexión: África
Descrición: o proxecto prevé a construción de 60
cuartos de baño nas localidades de Figueira e Ribeira

de

Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Fogacosol - Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade
Código CRS: Política / planificación económica e do
desenvolvemento, Fortalecemento sociedade civil
Contraparte: Asociación dos Municipios de Santo Antão
Zona de actuación: illa de Santo Antão
País: Cabo Verde
Rexión: África
Descrición: o proxecto ten como meta relanzar o exercicio
de planificación de carácter rexional no territorio da illa
de Santo Antão. Ese exercicio contribuíu en gran medida
para a elaboración, procura de financiamento e execución
de proxectos estruturais para illa en varios sectores do
desenvolvemento socioeconómico.
A metodoloxía de intervención na elaboración do III Plan
de desenvolvemento da illa de Santo Antão (III PDSA)
baséase nunha ampla participación dos municipios,
das entidades que operan nos sectores prioritarios de
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desenvolvemento e da poboación a través das ONG e
asociacións comunitarias de desenvolvemento, para
a actualización do diagnóstico, a reformulación das
estratexias e a presentación de ideas de proxectos e
programas a inserir no plano.
Período de execución: xullo – decembro 2010
Obxectivos: diminuír o índice de pobreza nas tres cámaras
municipais da illa de Santo Antão
Poboación beneficiaria directa: a poboación da illa de
Santo Antão, en torno a 50.000 habitantes. Indirecta: os
servizos desconcentrados do Estado, ONG e asociacións
comunitarias de desenvolvemento, ministerios e todos os
servizos da Administración Central.
Axuda Xunta de Galicia: 40.000€

05.

Mellora das infraestruturas e condicións
de habitabilidade, saneamento, organizativas
e hixiénico sanitarias do Servizo de Pediatría no
Hospital Hernández Vera
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Asociación Hospital 1º de Mayo
Código CRS: Infraestrutura sanitaria básica
Contraparte: Instituto Secular Cruzada Evangélica (ISCE)
Zona de actuación: departamento de Santa Cruz
País: Bolivia
Rexión: América do Sur
Descrición: preténdese mellorar e acondicionar as
instalacións do pavillón de Pediatría. En concreto: mellorar
as condicións de habitabilidade, a atención hospitalaria
aos pacientes, ampliar a cobertura e atención sanitaria
a un maior número de pacientes, evitar os traslados de
pacientes a outros hospitais por falta de espazo e de camas
no propio hospital e evitar a conxestión e o amoreamento
de pacientes infantís nas salas de recuperación.
Período de execución: maio 2010 – decembro 2011.
Obxectivos: fortalecida a asistencia sanitaria pediátrica
na poboación do departamento de Santa Cruz
Poboación beneficiaria directa: a poboación infantil da
villa 1º de Mayo e doutras comunidades próximas a Santa
Cruz de la Sierra. Indirecta: Villa 1º de Mayo, a comunidade
de Santa Cruz de la Sierra (1.594.926 habitantes), as
comunidades próximas (preto de 100.000 habitantes
máis) e o persoal sanitario (médicos/as, enfermeiros/as....)
Axuda Xunta de Galicia: 115.427€ (2010: 48.679€; 2011:
66.748€)

06.

Proxecto sanitario nos campamentos de
refuxiados saharauís
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Solidariedade Galega co Pobo Saharauí
Código CRS: Formación persoal sanitario, Educación
sanitaria, Control enfermidades infecciosas, Atención
sanitaria básica
Contraparte: Ministerio de Cooperación e Media Lúa
Vermella saharauí
Zona de actuación: Tindouf, wilaya de Smara
(campamento de refuxiados saharauís)
País: Territorios Saharauís, Alxeria
Rexión: África
Descrición: o obxectivo do proxecto consiste en mellorar
o nivel de saúde e diminuír a mortalidade da poboación
infantil que reside nos campamentos de refuxiados
saharauís en Tindouf, de forma específica na wilaya de
Smara.
En concreto preténdese apoiar a prevención, diagnóstico,
tratamento e rehabilitación da poboación saharauí,
prestando especial atención a poboación infantil
comprendida entre 0 e 7 anos, as mulleres e as persoas
maiores.
Período de execución: setembro 2010- decembro 2010.
Obxectivos: contribuír a mellorar as condicións sanitarias
da poboación refuxiada saharauí.
Poboación beneficiaria directa: unhas 46.000 persoas da
poboación de Smara. Indirecta: preto de 200.000 persoas
asentadas nos campamentos de refuxiados.
Axuda Xunta de Galicia: 87.800€
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07.

Fortalecemento institucional municipal e
comunitario no marco do Oxlajuj T´Ziquin
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Iniciativa Civil para la Democracia (Incide)
Código CRS: Política / planificación económica e do
desenvolvemento
Zona de actuación: departamento de Retalhuleu,
municipios de Retalhuleu e Champerico
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: O fortalecemento da organización
comunitaria de 17 comunidades e dunha asociación de
pescadores nos municipios de Champerico e Retalhuleu
consiste en incrementar as capacidades de homes,
mulleres e novos para que poidan desenvolver propostas
de desenvolvemento rural involucrando cada actor
comunitario na determinación das súas necesidades
prioritarias, as accións para solucionalas, a execución e a

análise dos resultados e impactos.
Ao tempo, promóvese unha participación equitativa
e igualitaria dende a presenza de homes, mulleres e
mozos para contar coa opinión, a proposta e a xeración e
intercambio de coñecementos e experiencia; fomentando
que os valores e fundamentos da cosmovisión maia sexa
o fundamento básico das propostas desenvolvidas cun
respaldo encontrado no marco xurídico guatemalteco e
nos diferentes convenios internacionais e nacionais que
velan polos dereitos fundamentais dos pobos indíxenas.
Período de actuación: xaneiro - decembro 2010
Obxectivos: contribuír ao fortalecemento institucional
municipal e das estruturas organizativas comunitarias
onde homes e mulleres achegan ao fortalecemento do
exercicio do poder local, con principios e valores dende
a cosmovisión maia.
Poboación beneficiaria directa: 20.000 persoas. Indirecta:
40.000 persoas, a poboación dos dous municipios
Axuda Xunta de Galicia: 100.000€
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- Convenios de cofinanciamento de anos anteriores
Mantivéronse os compromisos asumidos nos convenios de colaboración asinados en anos anteriores:

01.

Apoio académico e institucional ao
Programa de doutoramento en economía da
Universidade da Habana
Axente: Universidade de Santiago de Compostela
País: Cuba
Axuda Xunta de Galicia: 150.000€ (2008: 50.000€, 2009:
50.000€; 2010: 50.000€)

- Intervencións de desenvolvemento integral (IDI) en Guatemala e a República Dominicana
Polo que respecta ás iniciativas de desenvolvemento integral, mantivéronse os compromisos asumidos nos convenios
de colaboración asinados en anos anteriores:

01.

Mellora da calidade educativa dende un
enfoque de dereitos humanos e equidade de
xénero no marco do Programa Oxlajuj Tz’ikin.
Fase II.
Axente: Educación sen Fronteiras
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 118.268€ (2009: 81.247€; 2010:
37.021€)

02.

Proxecto integral de saneamento básico
nas comunidades de Champerico e Retalhuleu.
Fase II. Programa Oxlajuj Tz’ikin.
Axente: Solidariedade Internacional de Galicia
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 339.555€ (2009: 237.635€; 2010:
101.920€)

03.

Mellora da atención en saúde e no
acceso a medicamentos da poboación rural
dos municipios de Champerico e Retalhuleu, en
Guatemala. II Fase. Programa Oxlajuj Tz’ikin.
Axente: Farmacéuticos Mundi
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 414.870€. (2009: 115.510€;
2010: 299.360€)

04.

Melloramento das capacidades produtivas
para a soberanía alimentaria e a implementación
de iniciativas produtivas comunitarias. Programa
Oxlajuj Tz’ikin.
Axente: ACSUR Las Segovias
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 493.480€ (2009: 253.534€; 2010:
239.946€)
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05.

Mellora das condicións de habitabilidade
básica no marco do Programa Oxlajuj Tz’ikin.
Axente: Arquitectos Sen Fronteiras
País: Guatemala
Axuda Xunta de Galicia: 681.678€ (2009: 258.389€; 2010:
423.289€)

07.

Diminución
da
incidencia
de
enfermidades de 489 familias do barrio Santa
Lucía/ La Mosca (segunda fase) - Programa
integral de melloramento do barrio Santa Lucía
- La Mosca
Axente: Fundación de Desarrollo Loma y Salud, Inc.
(Fundelosa)
País: República Dominicana
Axuda Xunta de Galicia: 105.047€ (2009: 34.544€, 2010:
70.503€)

8.

Mellora das condicións de acceso e
permanencia ao emprego dos traballadores
informais do vertedoiro de Rafey e do barrio de
Santa Lucía - La Mosca (segunda fase) - Programa
integral de melloramento do barrio Santa Lucía La Mosca

06.

Fortalecemento
das
organizacións
da sociedade civil (FIOSC). Segunda fase de
execución - Programa integral de melloramento
do barrio Santa Lucía - La Mosca

Axente: Cámara de Comercio y Producción de Santiago
Inc.
País: República Dominica
Axuda Xunta de Galicia: 266.439€ (2009: 65.753€, 2010:
200.686€)

Axente: Fundación Solidaridad
País: República Dominicana
Axuda Xunta de Galicia: 112.598€ (2009: 39.952€, 2010:
72.646€)

4.5.- Actuacións doutras consellerías
Presidencia da Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da
Emigración
Financiouse unha iniciativa de codesenvolvemento
coa Asociación Senegalesa de Pontevedra, ao abeiro
do programa de subvencións da Secretaría Xeral
para desenvolver programas destinados a favorecer
os procesos de acollida e integración da poboación

inmigrante e retornada na Comunidade Autónoma
galega, cunha subvención de 38.597,53€.

Presidencia da Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da
Presidencia
Financiouse a organización dun acto da “Fundación Ojos
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del Mundo” cunha achega de 6.000€ para a atención de
persoas con problemas oculares nos países do Sur.

Consellería do Mar
A Consellería do Mar executou, a través do Centro
Tecnolóxico do Mar (Cetmar), un orzamento de 300.000€
nas seguintes actuacións:
• Asistencia técnica para o reforzo de capacidades de
investigación do Instituto de Investigación Pesqueira
de Namibia (Natmirc)
• Asistencia técnica para apoiar ao Ministerio de
Pesca e Recursos Mariños do goberno namibiano
implementar a súa estratexia de desenvolvemento en
materias de acuicultura en Namibia
• Desenvolvemento de actividades acuícolas no litoral
de Pisco, provincia de Ica, en Perú
Non se realizaron actuacións previstas en Mozambique,
utilizando o crédito destinado a ese proxecto na
realización dunha avaliación de proxectos.
Por outra banda, o persoal do Cetmar realizou actuacións
de asistencia técnica e formación pesqueira en distintos
países de América Latina e África.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas
Organismo Autónomo Augas de Galicia: Iniciáronse os
trámites para a solicitude de financiamento á Unión
Europea dunha proposta conxunta coa Dirección Xeral
de Relacións Exteriores e coa UE para a transferencia de
coñecementos á Administración Regional de Aguas del
Norte, entidade mozambicana responsable da xestión
dos recursos hídricos.

Consellería de Cultura e Turismo
A Consellería de Cultura e Turismo a través da Centro
Superior de Hostalería de Galicia asinou un convenio
de colaboración co Centro Galicia de Bos Aires para
a execución do proxecto de posta en funcionamento
dunha escola de hostalería, cun financiamento para o no
2010 de 36.000€.
Así mesmo continua a execución de dous convenios
asinados en 2007 e 2008, en Sri Lanka e Exipto para o
acondicionamento de escolas de hostalería.

Consellería de Sanidade
Asináronse os seguintes convenios de colaboración:
· Convenio Asociación Ledicia Cativa para a prestación
de asistencia sanitaria a nenos de Chernobyl (Ucraína)
que acoden a Galicia en vacacións de verán, cun gasto
cuantificado de 48.180€
· Convenio coa Asociación de Inmigrantes Senegaleses
de Ourense para a prestación de asistencia sanitaria
a menores senegaleses que acoden a Galicia en
vacacións de verán cun gasto cuantificado de 10.950€
· Convenio coa Asociación Solidariedade Galega co
Pobo Saharauí para a prestación de asistencia sanitaria
a menores participantes no programa “Vacacións en
paz 2010”, cun gasto cuantificado de 348.940€
· Convenio entre o Servizo Galego de Saúde e a
Fundación Tierra de Hombres para o desenvolvemento
do proxecto “Viaxe cara a vida”, cun gasto cuantificado
de 44.063€
A cuantificación do gasto sanitario derivado destas
actuacións ascende a un total de 452.133€ para os catro
convenios.

Outras actuacións
O Foro Mundial 2010, organizado polo Seminario Galego
de Educación para a Paz, que se celebrou en Santiago
durante o mes de decembro, que incluíu diferentes
actividades relacionadas coa cultura da paz, contou
cunha colaboración financeira da dirección xeral e
distintos departamentos da Xunta de Galicia (Consellería
de Cultura e Turismo e Consellería da Presidencia, AA.PP. e
Xustiza) é de 76.000€.
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05

Axuda

humanitaria e de emerxencia

Por vez primeira no 2010 o Plan anual de actuación da
Cooperación Galega incluíu a planificación das actuacións
da Fundación Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG), nun
esforzo de busca da coordinación e complementariedade
necesaria para garantir unha maior eficacia e calidade
da axuda. Unido ao anterior e tal e como xa sucedera
no 2009, o presente informe de actuacións detense na
análise das actuacións de acción humanitaria realizadas.

introducir unha maior racionalización na xestión pública,
atendendo a criterios de austeridade, eficacia e eficiencia,
tratando de optimizar os recursos existentes. Consonte a
este Plan, no Consello da Xunta de Galicia, de 22 de abril
de 2010 se aprobou o acordo que instou á iniciación do
procedemento de extinción de determinadas entidades
do sector público en Galicia, entre as que se incluíu á
Fundación Axencia Humanitaria de Galicia.

O ano 2010 viu marcado polo contexto de crise
económica que forzou ao Goberno galego á adopción
dun plan de racionalización e austeridade dos organismos
públicos dependentes da Xunta de Galicia, coa finalidade

O proceso de extinción que durante o ano 2010 viviu a
FAHG non impediu o normal desenvolvemento da súa
actividade e o cumprimento da planificación establecida,
tal e como se amosa a continuación.

5.1 Convocatoria de proxectos de axuda humanitaria
Co obxectivo de contribuír á mellora das condicións de
vida das poboacións afectadas por crises humanitarias,
desastres e conflitos, garantindo a preparación
previa, a prevención e os traballos de rehabilitación e
reconstrución, en pro dunha mellora na calidade da
axuda, no ano 2010 estableceuse por vez primeira dende
a creación da FAHG, unha convocatoria anual, aberta e
permanente que fixa criterios claros e procedementos
estandarizados de concesión de axudas.
A dotación inicial desta convocatoria no mes de xaneiro
de 2010 foi de 300.000€ cos que se financiaron 5 das
propostas presentadas. No mes de xullo dotouse
novamente esta convocatoria con 210.000€ provenientes
da reserva fundacional, que permitiron a aprobación
de 5 propostas mais. Deste xeito a convocatoria pública
converteuse no principal instrumento de canalización de
axudas para proxectos de acción humanitaria.
Os proxectos aprobados a través desta convocatoria en
2010 foron os seguintes:

01.

Axuda de emerxencia a la poboación
damnificada polo terremoto en Jacmel, Haití
Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz
Tipo de actuación: acción humanitaria / Saúde /
Seguridade, Alimentos
Socio local: Coordination Régionale des Organisations du
Sud-Est (CROSE/KROS)
Zona de actuación: Jacmel, capital do departamento
Sueste
País: Haití
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: a intervención dirixiuse a reducir a
vulnerabilidade de 125 familias (ao redor de 875 persoas),
afectadas polo terremoto acaecido en Haití en xaneiro
de 2010, mediante a entrega de material de primeira
necesidade (Kits hixiénicos, kits de cociña, pastillas
potabilizadoras, tarpaulíns…)
Obxectivos: OX: axuda de emerxencia da poboación
damnificada polo terremoto en Haití. OE: reducir as
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condiciones de vulnerabilidade da poboación afectada
polo terremoto na poboación de Jacmel.
Axuda: 41.914,43€

02.

Fortalecemento de capacidades para
a xestión de risco a desastre, en comunidades
localizadas na conca do río Samalá. Fase III
Axente: Acsur las Segovias
Tipo de actuación: acción humanitaria / Auga e
saneamento / Protección / Educación / Preparación,
prevención
Socio local: Asociación Colectivo Poder y Desarrollo Local
CPDL
Zona de actuación: Retalhuelu
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: con este proxecto se quere previr o risco
de desastre e aumentar a capacidade de resposta das
poboacións de Champerico e Retalhuleu. O traballo coas
comunidades iniciouse no 2008 dentro do marco da IDI
Oxlajuj tz´kin desenvolvida en Guatemala. A intervención
persegue fortalecer as capacidades das comisións
comunitarias, poñer a proba as súas capacidades e
coordinacións así como incidir nos espazos de toma de
decisión a nivel municipal con miras a xerar condicións de
xestión de risco.
Obxectivos: OX: contribuír ao desenvolvemento dos
municipios de Champerico e Retalhuleu, reducindo o
impacto de desastres socio-naturais e sentando as bases
para o coidado medioambiental. OE: ao finalizar o proxecto,
melloraríase o nivel de preparación e a capacidade de
resposta ante desastres, de 16 comunidades, 2 barrios
e as municipalidades de Champerico e Retalhuleu no
departamento de Retalhuleu
Axuda: 77.463,75€

03.

Intervención de post- emerxencia na
sección comunal de Bainet, departamento do
Sueste de Haití
Axente: Solidariedade Internacional de Galicia
Tipo de actuación: acción humanitaria / Axuda,
seguridade alimentos / No-food items
Socio local: Asociación de Técnicos para la Promoción
de la Agricultura y la Protección del Medio Ambiente del
Sudeste, Atepase

Zona de actuación: departamento do Sudeste, sección
comunal Bainet
País: Haití
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: a intervención dirixiuse a reducir a
vulnerabilidade de 100 familias (ao redor de 700 persoas),
afectadas polo terremoto acaecido en Haití en xaneiro de
2010, mediante a entrega de material de refuxio e abrigo,
alimentos, kits hixiénicos e de cociña, na sección comunal
de Bainet.
Obxectivos: OX: reducir as condiciones de vulnerabilidade
da poboación afectada polo terremoto de Haití. OE:
mellorar as condiciones de refuxio das persoas afectadas
polo terremoto na sección comunal de Bainet.
Axuda: 51.566,28€

04.

Mellora das condicións de acceso á auga
potable e hixiénico- sanitarias de 1.543 persoas
afectadas polo furacán Ida, nas comunidade de
El Samaritano 1, Las Victorias 2000 e San Carlos I,
municipio de San Pedro Masahaut, departamento
de La Paz.
Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz
Tipo de actuación: acción humanitaria / Saúde / Auga e
saneamento
Socio local: Asociación Comandos de Salvamento
Guardavidas Independentes de El Salvador (CS)
Zona de actuación: municipio de San Pedro Masahaut,
departamento de La Paz
País: O Salvador
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: mellorar as condicións de vida de 1543
persoas afectadas tralo paso do furacán Ida polo Salvador,
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garantido o acceso a auga potable e mellores condicións
hixiénico sanitarias, a través da limpeza e rehabilitación
de pozos, ao apoio na atención médica da poboación, a
realización de fumigacións, sensibilización en materia de
limpeza, hixiene e saneamento, entre outros.
Obxectivos: OX: contribuír á rehabilitación das condicións
de vida de 348 familias das comunidades de El Samaritano
1, Las Victorias 2000 e San Carlo I especialmente afectadas
polo paso do furacán Ida, no municipio de San Pedro
Masahaut. OE: mellora das condicións de acceso á auga
potable e hixiénico- sanitarias de 1.543 persoas (348
familias), afectadas polo furacán Ida, nas comunidades
de El Samaritano 1, Las Victorias 2000 e San Carlos I,
municipio de San Pedro Masahaut
Axuda: 43.837,83€

05.

Facilitada a recuperación das actividades
escolares en Thorlanda e La Saline. (Porto
Príncipe)
Axente: Fundación Cume para el desarrollo de culturas y
pueblos
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Educación
Socio local: Filles de Marie Auxiliatrices Soeurs Salesianes
de Don Bosco Haití
Zona de actuación: Porto Príncipe
País: Haití
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: facilitado o retorno ás actividades educativas
de 7.600niños/as e adolescentes, 95 profesores/as e 144
monitores en Thorland e La Saline, mediante a mellora
de infraestruturas e insumos e o desenvolvemento de
actividades lúdicas e de formación.
Obxectivos: OX: recuperación da actividade en situación
de emerxencia. OE: facilitada a recuperación das
actividades escolares en Thorland e La Saline.
Axuda: 85.217,00€

06.

Axuda de emerxencia para damnificados
do terremoto en Haití da Fundación Amigos de
Galicia coa colaboración do concello de Palas de
Rei e A Baña

Axente: Fundación Amigos de Galicia
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Saúde, nutrición,
axuda/seguridade alimentos, rehabilitación, no-food
items
Socio local: Cáritas República Dominicana (Cáritas Haití)
Zona de actuación: campo Pétionville Country Club
País: Haití
Rexión: Centroamérica e Caribe
Axuda: 36.833,24€
Descrición: Distribución de alimentos e roupa, envío de
medicamentos, lonas e tendas de campaña aos afectados
tralo terremoto no campo de Pétionville Country Club.
Obxectivos: dar resposta inmediata ás necesidades da
poboación damnificada polo terremoto de Haití.

07.

Mellora das condicións na atención
sanitaria do Porto Príncipe despois do terremoto
Axente: Farmamundi
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Saúde / Auga e
saneamento
Socio local: Sant John of God Catholic Hospital / Royail
Integrated Agricultura Projet (RIAP)
Zona de actuación: distrito de Porto Loko
País: Serra Leoa
Rexión: África
Descrición: A situación que se vive en Serra Leona pode ser
considerada de crise crónica e alta vulnerabilidade dunha
gran parte da poboación. Con este proxecto buscouse a
ampliación da cobertura sanitaria maternoinfantil na zona
de influencia do hospital, mediante a mellora e ampliación
do aceso aos recursos de saúde ás nais xestantes, durante
o embarazo, o parto e o puerperio; ademáis da mellora no
acceso a auga potable e saneamento básico comunitario.
Obxectivos: OX: contribuír á rehabilitación das condicións
de saúde e sociosanitarias básicas que reduzan a
vulnerabilidade da poboación dos distrito de Port Loko,
na provincia Norte de Serra Leoa
OE: Contribuír á redución do déficit crónico na saúde
maternoinfantil e nos servizos de auga potable e
saneamento en Lunsar, distrito de Port Loko en Serra
Leoa.
Axuda: 40.000,00€
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08.

Mellora das condicións na atención
sanitaria do Porto Príncipe tras o Terremoto
Axente: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería Fuden
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Saúde
Socio local: Association Nationale des Infirmières
Licenciées d` Haïti (ANILH)
Zona de actuación: Porto Príncipe
País: Haití
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: Apoio á asociación nacional de enfermería
haitiana mediante o incremento dos seus recursos
sanitarios e a ampliación da súa capacidade curativa e de
resposta ante á emerxencia.
Obxectivos: OX: contribuír á mellorar as condicións de
vida da poboación damnificada polo terremoto de Haití.
OE: mellorar as condiciones na atención sanitaria de
Porto Príncipe, despois do terremoto.
Axuda: 53.548,78€

09.

Acompañamento
a
familias
de
desprazamento forzado nos eu proceso de
reasentamento socioeconómico no municipio de
Barrancabermeja
Axente: Entreculturas Fe y Alegría
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Nutrición,
rehabilitación, educación, preparación, prevención
Socio local: Servicio Jesuita a Refugiados - Colombia

Zona de actuación: concello de Barrancabermeja
País: Colombia
Rexión: América do Sur
Descrición: mellora das condicións de vida de 55
familias (275 persoas) de desprazados internos en
Barrancabermeja, a través da ampliación da súa
capacidade produtiva e o seu empoderamento para a
construción do seu proxecto de vida.
Obxectivos: OX: contribuír á dignificación das condiciones
de vida e empoderamento da poboación en situación
de desprazamento para superar os efectos negativos
derivados da exposición a situacións de violencia. OE:
apoiar o proceso de restablecemento socioeconómico
de 55 familias vítimas de desprazamento forzado do
municipio de Barrancabermeja e o seu empeoramento
persoal e comunitario a través de un proceso de
acompañamento, formación e capacitación integral
orientada á construción de suxeitos sociais e políticos
que logren elevar a súa autoestima e a súa capacidade
produtiva.
Axuda: 52.099,00€

10.

Contribuír á mellora socioeconómica de
110 familias da sección comunal do 7ième Bras
Gauche de Bainet, despois do terremoto do 12 de
xaneiro de 2010
Axente: Solidariedade Internacional de Galicia
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Axuda/
Seguridade alimentos
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Socio local: Asociación de Técnicos para la Promoción
de la Agricultura y la Protección del Medio Ambiente del
Sudeste, ATEPASE
Zona de actuación: departamento do Sudeste, sección
comunal Bainet
País: Haití
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: contribuír á reparación de danos materiais
sufridos por familias de agricultores en aras de sentar
as bases dun desenvolvemento sostible, que teña en
conta os dereitos básicos das persoas e a beneficio da
poboación particularmente vulnerable. Contribuír a
reactivar a economía local como medio para sentar as
bases do desenvolvemento sostible a través de dous
eixos de actuación: recuperación e protección de
concas, cárcavas, que terá unha repercusión directa na

recuperación de terreos para a agricultura e mellorar ás
vías de acceso agropecuario e da poboación. O primeiro
eixo, ademais dunha pequena formación, contempla a
dotación de ferramentas, lotes facilitados a grupos de
traballo, para a recuperación e protección de cárcavas.
O segundo eixo contempla a recuperación da estrada de
acceso á sección comunal.
Obxectivos:
OX:
contribuír
ao
relanzamento
socioeconómico e mellora das condicións de vida de 110
familias do departamento do Sueste de Haití, afectadas
polo terremoto. OE: mellora urxente das condicións socio
económicas de 110 familias da 7ª sección comunal Bras
Gauche, departamento do Sueste de Haití, afectadas polo
terremoto.
Axuda: 19.972,98€
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5.2 Convenios de cofinanciamento
A convocatoria pública foi o principal instrumento de
canalización de fondos empregado pola FAHG no 2010,
aínda que tamén se optou pola firma de convenios de
cofinanciamento para a realización de accións que,
debido a súa natureza ou ás características da entidade
que as leva a cabo, non se adaptaban ben aos marcos
de actuación promovidos a través das convocatorias
públicas de subvencións.
No ano 2010 asináronse os seguintes convenios de
colaboración para a realización de proxectos de acción
humanitaria no exterior:

01.

Axuda humanitaria a poboación refuxiada
en Uganda: aceso á auga potable.
Axente: España con ACNUR
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Auga e
saneamento
Socio local: Alto Comisionado das Nacións Unidas para os
Refuxiados (ACNUR/UNHCR)
Zona de actuación: Isingiro, Kyenjojo, Hoima, Arua,
Adjumanti e Moyo

País: Uganda
Rexión: África
Descrición: durante as dúas últimas décadas, Uganda
pasou de ser un país inmerso nunha situación de post
conflito, mediante unha exitosa fase de reconstrución a
converterse nun país que goza dun significativo grao de
estabilidade interna e externa, aínda que con numerosos
campos de refuxiados dentro das súas fronteiras como
consecuencia da permanente situación de conflito na
zona. A cifra total de refuxiados e solicitantes de asilo en
Uganda, segundo datos dispoñibles a xaneiro de 2010,
ascende a 138.896. con este proxecto quíxose mellorar o
acceso á auga potable a parte desta poboación refuxiada
a través do establecemento de redes de subministro que
reduzan a incidencia de enfermidades de transmisión
hídrica.
Obxectivos: OX: Facilitado o proceso de integración dos
refuxiados/as en Uganda, en coordinación con outras
axencias internacionais, ONG e institucións locais, co fin
de contribuír á redución da pobreza e o desenvolvemento
humano. OE: cubertas as necesidades básicas de aceso á
auga potable de 108.514 refuxiadas/os en Uganda nos
campos de Nakivale, Kyaka II, Kyangwali, Kiryandongo,
Rhino Camp, Imvepi, Adumani e Moyo.
Axuda: 50.000€
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02.

Axuda alimentaria para a poboación
infantil das escolas de UNRWA
Axente: Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados de
Palestina en Oriente Medio - Unrwa
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Axuda/
Seguridade alimentos
Socio local: Oficina da Unrwa na Franxa de Gaza
Zona de actuación: franxa de Gaza
País: Territorios Palestinos
Rexión: Asia
Descrición: a franxa de Gaza conta cunha poboación de
1,7 millóns de persoas aproximadamente. É hoxe en día,
a zona máis densamente poboada do mundo. Este feito,
unido ao persistente bloqueo comercial e de tránsito
prolongado levado a cabo polas autoridades israelís,
conforman unha das situacións actuais máis complexas
no mundo.
No contexto da situación que vive a franxa de Gaza, a
Unrwa estableceu como prioridade a axuda alimentaria,
sendo este un dos seus alicerces fundamentais para
mitigar a situación do bloqueo a corto/medio prazo. En
total para o ano 2010 a Unrwa calculou que é necesario
cubrir as necesidades de 675.000 persoas refuxiadas na
franxa en termos de axuda alimentaria. Este proxecto
está enfocado dentro do programa “Axuda Alimentaria
de Emerxencia” onde se inserta a atención concreta á
poboación infantil das escolas Unrwa na franxa.
Segundo datos de Unicef para o territorio palestino
ocupado o 52,5% da poboación de Gaza son nenos, e o
15% son mozos de entre 13 e 18 anos.
Obxectivos: OX: contribuír á mellora dos niveis educativos
e de rendemento de nenos e nenas refuxiados/as nos
centros escolares da Unrwa. OE: apoiar un incremento
nutricional e de aporte calórico do alumnado a través
da provisión de un soporte alimentario diario ós nenos e
nenas refuxiados/as escolarizados nos centros educativos
da Unrwa na franxa de Gaza.
Axuda: 20.000€

03.

Prevención de riscos no sistema de
abastecemento de auga rurais no planalto de
Mueda (Mozambique)
Axente: Amphos XXI Consulting
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Auga e saneamento
/ Protección / Educación / Preparación, prevención

Socio local: Direção Provincial de Obras Públicas e
Habitação (DPOPH)
Zona de actuación: Cabo Delgado
País: Mozambique
Rexión: África
Descrición: Con esta intervención tratou de melloralo
abastecemento de auga a través da capacitación e
fortalecemento dos equipos encargados de facer o
mantemento das bombas, reducindo os riscos de
desabastecemento.
Obxectivos: OX: Redúcese sustancialmente o risco para
104.850 persoas do rural de Mozambique na relación
á perda do seu abastecemento de auga mellorada. OE:
Redúcese a vulnerabilidade no fallo dos equipos de
bombeo eléctricos dos sistemas de abastecemento de
auga dos pequenos sistemas en 6 distritos ó norte da
provincia de Cabo Delgado.
Axuda: 18.000,00€

04.

Proxecto de asistencia e atención básica
diaria a anciáns e enfermos en risco de exclusión
social.
Axente: Parroquia del Espíritu Santo
Tipo de actuación: Acción humanitaria / Saúde/
Seguridade alimentos/outros
Socio local: Parroquia del Espírito Santo -Habana Vieja
Zona de actuación: La Habana Vieja, Cidade da Habana
País: Cuba
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: proxecto de asistencia a colectivos
especialmente vulnerables e en risco de exclusión
garantindo a cobertura das súas necesidades básicas.
Obxectivos: OX: mellorar as precarias condicións de vida
e aliviar os sufrimentos de anciáns e enfermos e nais
solteiras en situación de pobreza e risco de exclusión
social. OE: mellorar a hixiene e a alimentación básica de
120 asistidos entregando alimentos e produtos de hixiene
de primeira necesidade.
Axuda: 12.242,50€

71

72

Infor me 2010 de Cooperación Galega

5.3 Actuación en emerxencias
A actuación en emerxencias require dunha resposta
rápida e eficaz xa que as primeiras horas tras a ocorrencia
dun desastre, ben sexa este de orixe natural ou humano,
son cruciais para salvar o maior número de vidas posibles.
Para lograr a inmediatez requirida na resposta é preciso
ter a disposición tanto material coma fondos que trasladar
a terreo, razón pola cal no ano 2010 creouse un Fondo
de emerxencias, dotado material e economicamente
que permitiu mellorar a axilidade e eficacia da resposta
humanitaria galega.
A resposta da FAHG ante as emerxencias acaecidas
ao longo do ano 2010 articuláronse a través de dous
instrumentos: convenios e axudas directas.
Os convenios asinados foron:

01.

Acordo de colaboración entre a Fundación
Axencia Humanitaria de Galicia e Farmacéuticos
Mundi para actuacións de acción humanitaria e
emerxencia
Axente: Farmamundi
Tipo de actuación: emerxencias / Dotación de material
Socio local: varios
Instrumento de financiamento: convenio de
colaboración
Zona de actuación: varias
País: varios
Rexión: sen identificar
Descrición: facilitar as accións de resposta e atención
inmediata de emerxencia tras declararse un desastre
ou crise humanitaria ou ante o agudizamento dunha
crise crónica (fames, desprazamentos de poboación por
causas bélicas, económico-sociais ou post-catástrofes)
para evitar unha gran mortaldade entre os damnificados,
a través da dotación material do fondo de emerxencias.
Obxectivos: establecer un marco de colaboración entre
a FAHG e Farmamundi para a execución de actuacións
e proxectos en materia de axuda humanitaria e de
emerxencia en países con poboacións afectadas por
catástrofes de orixe natural ou humana co fin de paliar
o sufrimento das poboacións afectadas e de calquera
outras accións que en beneficio destas poboacións se
poidan impulsar.
Axuda: 30.000,00€
A través deste convenio de colaboración realizáronse
dúas actuacións de emerxencia:

a. Inundación en Pakistán
Axente: Farmamundi
Tipo de actuación: Emerxencias / Material hixiénico e
sanitario
Socio local: varios
Zona de actuación: Paquistán
País: Paquistán
Rexión: Asia
Descrición: as inundacións que afectaron no mes de
agosto de 2010 a Paquistán ocasionaron un desastre
humanitario de vastas proporcións que afectou a uns
20 millóns de persoas, o 20% da poboación do país,
inundando unha área de terreo equivalente á superficie
de Suíza, Austria e Bélxica xuntas.
As consideradas as peores inundacións do último
século deixaron polo menos 1.600 mortos. Unha das
preocupacións máis importantes era a ameaza de que se
desatara unha epidemia de cólera e outras enfermidades
infecciosas transmitidas por auga contaminada.
Trala reunión mantida na sede da AECID para a
coordinación da resposta española para Paquistán,
o Goberno galego puxo a disposición do operativo
medicamentos e material sanitario solicitado polo
Goberno paquistaní.
Concretamente incorpórase ao operativo un kit IEHK 06 e
un módulo de emerxencia pre hospitalaria, estandarizados
segundo criterios da Organización Mundial da Saúde
(OMS) que permitirán a atención de 10.000 persoas
durante 3 meses e a dotación instrumental de hospitais
e centros de saúde.

b. Resposta humanitaria de urxencia ante o brote
de cólera que afecta a Haití

Axente: Farmamundi
Tipo de actuación: Emerxencias / Material hixiénico e
sanitario
Socio local: Varios
Zona de actuación: Haití
País: Haití
Rexión: Centroamérica e Caribe
Descrición: despois do tremor que sufriu Haití o mes de
xaneiro, o país veuse afectado por un brote de cólera
que xa causou centos de mortes e millares de afectados.
O cólera é unha enfermidade aguda que se transmite a
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través da auga e dos alimentos contaminados causando
diarrea, febres altas e grave deshidratación, e que pode
matar en cuestión de horas se non se trata dun xeito
axeitado.
A Xunta de Galicia puxo a disposición da AECID material
sanitario validado pola Organización Mundial da Saúde
(OMS) para enviar no avión que a axencia española fretou
o martes 26 de outubro.

02. Dotación de material de emerxencia para

o centro loxístico humanitario da cooperación
española en América Latina, con sede en Panamá

Axente: AECID
Tipo de actuación: Emerxencias / Coidado multisectorial
Socio local: AECID
Zona de actuación: varias (Latinoamérica)
Descrición: despois da sinatura en decembro de 2009
dun convenio marco de colaboración asínase o primeiro
protocolo adicional entre a FAHG e a AECID. O protocolo
permitiu continuar coa colaboración e a coordinación de
resposta ante emerxencias entre a FAHG e a AECID, tal e
como se ven facendo nos últimos acontecementos que
requiriron deste tipo de actuación. Grazas a este convenio
disponse en Panamá dun fondo de emerxencias dotado
con kits hixiénicos, mosquiteiros, kits cociña, material de
acubillo, material de auga e saneamento e outro material
xenérico non food item.
Obxectivos: contribuír por parte da FAHG a dotación
de material de emerxencia para o Centro Loxístico
Humanitario da Cooperación Española en América Latina
en Panamá
Axuda: 65.000€
As emerxencias atendidas a través das axudas
directas foron:

1.Terremoto en Haití
Axente: AECID
Tipo de actuación: Emerxencias / Coidado multisectorial
Socio local: AECID
Descrición: Unha vez tomada a decisión por parte da
AECID de montar un operativo de resposta ante esta
emerxencia, dispuxemos unha primeira achega para
a compra de material de primeira necesidade (kits
hixiénicos, material de acubillo e sanitario). Este material
sae cara Haití dende o Centro Loxístico que a AECID ten
en Panamá.
Axuda: 15.000€
Axente: AECID/Farmamundi
Tipo de actuación: Emerxencias / Coidado multisectorial
Socio local: AECID
Descrición: Debido á magnitude que vai alcanzando a
catástrofe en Haití, o día 15 de xaneiro a AECID pon en
marcha un novo operativo de axuda no que a Xunta de
Galicia, a través da FAHG participa co envío de material
médico sanitario (kit IEHK´06 e un de acción inmediata)
por valor de 10.500€. O kit IEHK2006 enviado pola FAHG
está preparado para atender a 10.000 persoas durante
3 meses, e trátase dunha caixa de primeiros auxilios
completo cun peso de 820 quilos distribuídos en 27
paquetes.
O kit de acción inmediata é un equipamento lixeiro para
brigada médica / ambulancia.
Ten un peso de menos de 100kg distribuído en 4 paquetes
e permite o traslado inmediato xunto coas brigadas
sanitarias para que presten asistencia no primeiro
momento sen depender da chegada de materiais.
Axuda: 10.500€
Axente: Cruz Vermella
Tipo de actuación: Emerxencias / Auga
Socio local: Cruz Vermella
Axuda: 10.000€
Descrición: A última hora do venres 15 de xaneiro, e ante
as informacións de carencia de auga potable en Haití,
aprobouse outra achega de 10.000€ para apoiar a Cruz
Vermella na compra e traslado a terreo dunha Unidade
de Resposta Urxente (ERU) dotada de módulos de auga
e saneamento.
O obxectivo perseguido era o de dar resposta rápida as
primeiras necesidades da poboación afectada polo sismo.
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2.Tormenta tropical Agatha: Guatemala
Axente: ACSUR las Segovias
Tipo de actuación: Emerxencias / Coidado multisectorial
Socio local: CPDL
Zona de actuación: municipios de Champerico e
Retalhuleu
País: Guatemala
Rexión: Centroamérica e Caribe
Dadas as circunstancias que aconteceron a raíz do paso
da tormenta Agatha en Guatemala estimouse urxente e
necesario apoiar ás comunidades do departamento de
Retalhuleu afectadas e que forman parte da iniciativa de

desenvolvemento integral Oxlajuj Tzikin.
O destino da achega da FAHG está destinado a compra
de material e artigos de emerxencia (auga, víveres,
medicamentos, etc).
Obxectivos: O.X: contribuír á mellora da calidade de vida
das persoas afectadas pola tormenta tropical Agatha no
departamento de Retalhuleu. O.E: contribuír a que as
familias máis afectadas pola tormenta tropical obteñan
asistencia humanitaria e a que as súas necesidades
básicas estean cubertas a través da distribución de auga,
produtos alimentarios e non alimentarios.
Axuda: 6.000€

5.4 Formación e sensibilización
1. Plan anual de formación en acción humanitaria.
Co fin de mellorar a formación e coordinación das
organizacións e entidades galegas de acción humanitaria
fortalecendo desta maneira a capacidade dos axentes
galegos, no ano 2010 deseñouse de maneira participativa
un plan de formación, partindo das necesidades de
formación identificadas.
O plan destinouse a profesionais galegos dedicados
ao labor humanitario, e del beneficiáronse 25 persoas
que acudiron regularmente ás xornadas formativas
celebradas:
• Introdución á acción humanitaria e novas tendencias.
Duración: 1 día (7,5h)
• Disaster Risk Reduction- prevención de desastres,
mitigación e redución de riscos. Duración: 2 días (15 h)
• Principais doantes en acción humanitaria, requisitos
de acceso a financiamento e tipoloxías orzamentarias.
Duración: 1 día (7,5h)
• Resposta e atención en emerxencias ante desastres
naturais. Duración: 2 días (15 horas)
• Ferramentas e estándares da resposta en acción
humanitaria: proxecto Sphere. Duración: : 1 día (7,5h)
2. Retos e enfoque integral na preparación e resposta a
epidemias en acción humanitaria: Stage Cólera
A medio camiño entre a sensibilización e a formación

organizouse xunto con Intermón Oxfam, a Universidade
da Coruña e IYE o curso de verán Retos e enfoque
integral na preparación e resposta a epidemias en acción
humanitaria: Stage Cólera
A FAHG contribuíu coa realización deste curso no que os
participantes desenvolveron con calidade a preparación
e resposta integral a unha epidemia de cólera que se
impartiu o 5, 6, 7 e 8 de xullo no Campus de Elviña na
Universidade da Coruña. Estes cursos estiveron dirixidos
preferentemente a persoal de ONGD, doutros axentes,
persoal sanitario … con perfís de enxeñería técnica,
arquitectura, medicina, farmacia, enfermería, ciencias
ambientais e/ou xestión de programas/proxectos.
Contou coa participación de Elena Sgorbati (responsable
de Acción Humanitaria de Intermón-Oxfam) Felicitas
Ibáñez (licenciada en Medicina e Ciruxía, diplomada en
Medicina Tropical e especialista en VIH/sida), Marcial
Trigo (enxeñeiro técnico industrial con especialización en
Mecánica, con máis de 5 anos de experiencia en programas
de auga, saneamento e hixiene en acción humanitaria
e desenvolvemento en varias ONG, e Alberto Ibáñez
(diplomado en Xeografía e Historia , licenciado en Física
con especialización de posgrao en Xestión de proxectos
de auga e con 6 anos de experiencia humanitaria como
xestor e avaliador de proxectos.
A iniciativa permitiu aos participantes mellorar o seu
coñecemento e capacidade para a preparación e resposta
ante unha epidemia de cólera, ademais de posicionar a
FAHG como referente en formación.
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06

Actuacións

de Educación para o Desenvolvemento

A primeira novidade da convocatoria 2010 é a súa
ampliación e melloramento para atender a educación
para o desenvolvemento, que inclúe aspectos de:

• Investigación sobre o desenvolvemento: fomento da
investigación sobre as causas do subdesenvolvemento co
fin de fortalecer e abrir novas vías de cooperación
• Mobilización social: potenciación dos axentes de
cooperación para o desenvolvemento de Galicia co fin de
crear unha rede de solidariedade na nosa sociedade

• Sensibilización: concienciación da opinión pública
en materia de cooperación para o desenvolvemento e
causas da pobreza
• Formación sobre o desenvolvemento: difusión nos
ámbitos educativos do coñecemento da realidade
dos países subdesenvolvidos e da cooperación para o
desenvolvemento

Outras novidades:
• Inclúese como gasto o persoal da entidade vinculado a
actividades de EpD
• Potenciaranse accións que promovan a investigación en
EpD e a equidade de xénero
• A dirección xeral traballará en coordinación coa
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para

- Convocatoria 2010 de proxectos de Educación
para o Desenvolvemento
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acadar a complementariedade entre as actuacións que
propoñan as ONGD e os contidos dos currículos oficiais
A convocatoria pública de axudas e subvencións para
proxectos para Educación para o Desenvolvemento de
ONGD resolveuse con data 15/07/10, financiándose 13
proxectos cun total de 380.579,60€ (159.077,69€ para o
ano 2010 e 221.501,91€ para o ano 2011).

Período de execución: setembro 2010 – setembro 2011
Obxectivos: promover a solidariedade da sociedade
galega, a súa participación e o seu compromiso activo na
construción dun mundo máis xusto e igualitario.
Poboación beneficiaria: adolescentes e educadoras/es
dos centros escolares de secundaria galegos, poboación
xuvenil galega e poboación galega en xeral.
Axuda Xunta de Galicia: 30.285€ (2010: 12.114€; 2011:
18.171€)

02.

Mellora do coñecemento da cidadanía
galega, desde a perspectiva dos dereitos
humanos e do cumprimento dos ODM, da
situación en Oriente Próximo e do traballo
realizado pola sociedade palestino-israelí

01.

A desigualdade en países en vías de
desenvolvemento: contextos de inxustiza social e
de xénero
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Asociación Mundo Cooperante agrupada con
Federación Mundo Cooperante
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: esta iniciativa céntrase na sensibilización
sobre as desigualdades que ocorren nos países do Sur,
especialmente aquelas que afectan a mulleres e nenas.
Para isto, emprenderanse unha serie de accións educativas,
de sensibilización e asociativas que abarcarán toda a
sociedade galega, dándolle prioridade ás intervencións a
desenvolver en poboacións dos municipios pequenos e/
ou rurais.
A través da intervención en contextos de educación
formal, difundiranse os materiais elaborados no marco do
proxecto e impartiranse diversos obradoiros.

Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz, Asociación
Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto forma parte dunha campaña
marco “Camiños de paz: outras voces de Israel” levada
a cabo por ACPP noutras comunidades autónomas.
Traballa desde a perspectiva dos dereitos humanos e do
cumprimento dos ODM, da situación en Oriente Próximo
e do traballo realizado por ACPP, Agareso e a sociedade
civil palestino-israelí. As actuacións previstas diríxense
a sensibilizar sobre as organizacións e os discursos
alternativos existentes na sociedade israelí na defensa
dos dereitos humanos e o cumprimento dos ODM,
contribuíndo á súa difusión e visibilidade.
Durante un ano, realizaranse unha serie de actividades
de sensibilización e de incidencia política co obxectivo
de romper coa visión simplista e dualista dos “bos” e
os “malos”, para intentar achegar á opinión galega a
complexidade dun conflito como o palestino israelí.
Período de execución: setembro 2010 – outubro 2011
Obxectivos: contribuír á participación activa da
sociedade civil galega na consecución do obxectivos do
desenvolvemento do milenio.
Poboación beneficiaria: a sociedade galega en xeral.
Axuda Xunta de Galicia: 44.408,60€ (2010: 17.763,44€;
2011: 26.645,16€)
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03.

Campaña de sensibilización a través
de ferramentas audiovisuais que promovan
estratexias de economía solidaria para axudar
a acadar os obxectivos de desenvolvemento do
milenio
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Acsur Las Segovias
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto trata de sensibilizar á poboación
galega sobre prácticas de consumo que promoven o
desenvolvemento como ferramenta para axudar a acadar
os obxectivos de desenvolvemento do milenio. Para iso
elaborase unha campaña sobre prácticas de comercio
xusto, banca e aforro ético e consumo responsable, a
partir dunha preparación colectiva dos seus contidos
con organizacións especializadas en cada sector, que
dean como resultado unha serie de materiais escritos
e audiovisuais que sexan a base de distintas accións de
sensibilización con poboación galega.
Período de execución: setembro 2010 – maio 2011
Obxectivos: sensibilizar á poboación galega sobre
prácticas de consumo que promoven o desenvolvemento
como ferramenta para axudar a acadar os obxectivos de
desenvolvemento do milenio.
Poboación beneficiaria: organizacións participantes da
elaboración da campaña, organizacións de cooperación,
sociais, veciñais, culturais, educativas, de tempo libre e
rede de bibliotecas públicas que recibirán os materiais
elaborados e persoas participantes das actividades
previstas.
Axuda Xunta de Galicia: 24.987,65€ (2010: 9.995,06€;
2011: 14.992,59€)

04.

Cara a unha cidadanía inclusiva no ámbito
rural galego. Educar sumando, a fórmula do
cambio
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Intered Galicia
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento

Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto inscríbese na campaña de Intered
Educar sumando, a fórmula do cambio. Educación
inclusiva, motor de desenvolvemento humano. Desde
o concepto de educación para o desenvolvemento en
termos de inclusión-exclusión, e non en termos Norte-Sur,
búscase intervir no contexto galego traballando sobre a
desigualdade, centrándose na formación de formadores
e de profesionais da educación, pola potencialidade
expansiva de dirixirse a este sector de poboación e por
considerar a importancia da tarefa da educadora ou
educador e a súa dificultade nun mundo cada vez máis
complexo que demanda profesionais ben formados.
O proxecto abrangue actividades de formación do
profesorado, en colaboración coa Consellería de
Educación, e de axentes sociais e da cidadanía así como
de formación universitaria nas tres universidades galegas.
Compleméntanse con accións educativas dirixidas ao
alumnado e á comunidade educativa en xeral, nos IES de
Viana do Bolo e Mondoñedo, principalmente.
Período de execución: abril 2010 – novembro 2011
Obxectivos: promover o desenvolvemento da educación
inclusiva como estratexia para a consecución dunha
sociedade galega máis xusta e equitativa especialmente
no ámbito rural e universitario.
Poboación beneficiaria: profesorado de todos os
niveis educativos da educación formal, alumnado das
universidades galegas e dos IES de Viana do Bolo e
Mondoñedo, pais e nais das respectivas comunidades
educativas, educadoras e educadores da educación
non formal das mesmas zonas e a cidadanía en xeral da
mesma zona.
Axuda Xunta de Galicia: 24.750€ (2010: 9.900€; 2011:
14.850€).
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05.

Proxecto de educación
desenvolvemento Voces do Sur

para

o

Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Amarante para o Ecodesenvolvemento
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto pretende facilitar recursos
materiais e de difusión para a mellora da participación
da sociedade galega no ámbito da solidariedade.
Continuarase coa colección de Amarante, que busca que
as voces dos países do Sur sexan cada día máis próximas
á sociedade galega, sendo as mulleres as protagonistas
dos materiais e experiencias contadas, como exemplo
dos impactos das causas estruturais da pobreza. Tamén
se levará a cabo unha exposición centrada no consumo
responsable en colaboración coa Asociación Ecoloxista
Verdegaia.
Ademais, darase continuidade á actividade de máis
longo percorrido en Amarante, Xanela aberta ao Sur, un
programa de coñecemento das causas estruturais da
pobreza e das realidades doutros pobos que combina un
módulo de formación coa posibilidade de realizar visitas
a terreo.
Período de execución: abril 2010 – marzo 2011
Obxectivos: fomentar os valores da solidariedade entre
os pobos e o asociacionismo na sociedade galega para a
loita contra as causas estruturais da pobreza.
Poboación beneficiaria: en particular, persoas residentes
en vilas de menos de 50.000 habitantes e nas 7 cidades
galegas, entre os 15 e os 45 anos; persoas interesadas no
ámbito da solidariedade, usuarias da rede ou dos medios
de comunicación convencionais.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000€ (2010: 10.000€; 2011:
15.000€)

06.

11ª Aula itinerante dos contos solidarios
(2010/2011): As viaxes do paztinete solidario
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Bicis pola Paz
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia

Descrición: neste proxecto desenvolveranse 100 sesións
de contacontos centrados nas temáticas da poboación
refuxiada, os nenos soldado, o medio ambiente e a
solidariedade. Interpretaranse valéndose de monicreques
artesáns tecidos en Guatemala, India e Bangladesh baixo
criterios de comercio xusto. Baixo o nome de “As viaxes
do paztinete” preténdese amosar como, dende un micro
medio de transporte como é un patinete, se pode aportar
solidariedade cunha proposta lúdico-pedagóxica baseada
na imaxinación. Con el farase unha viaxe imaxinaria aos
pobos das diversas culturas e á súa realidade dentro da
diversidade e a convivencia.
Período de execución: xuño 2010 – xuño 2011
Obxectivos: concienciar e sensibilizar a través dos
contos solidarios á sociedade sobre a problemática da
desigualdade social promovendo hábitos diarios de
solidariedade.
Poboación beneficiaria: público do medio rural galego,
nenas e nenos, mulleres e homes, pertencentes a
centros escolares de educación infantil, primaria, ESO e
bacharelato, e a outro tipo de centros (hospitais, centros
de discapacitados, centros da terceira idade, bibliotecas...).
Axuda Xunta de Galicia: 6.000€ (2010: 2.400€; 2011:
3.600€)

07.

Cidadanía global e equidade de xénero: da
reflexión á acción da mocidade e do profesorado
da Rede solidaria da mocidade no curso 20102011
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
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Axentes: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto, desenvolvido en Galicia desde
2004, enmárcase dentro da campaña Cidade-Planeta,
centrada no curso 2010-2011 na equidade de xénero,
dentro da proposta de “Redes solidarias educativas” de
Entreculturas. A intervención pretende, desde unha
perspectiva de cidadanía global, promover entre a
mocidade e o profesorado galegos a conexión entre
o global e o local mediante a insistencia en relación co
xénero tanto desde un punto de vista da loita contra a
pobreza, como en conexión ás cuestións da convivencia
escolar e á transformación da sociedade galega.
Con respecto a cursos anteriores, as principais novidades
deste proxecto radican na incorporación de profesorado
de ensino primario e de centros educativos de secundaria
non participantes na Rede solidaria da mocidade ao
grupo de traballo de profesorado en educación para
o desenvolvemento e a cidadanía global, e mais na
integración de experiencias en rede Norte-Sur.
Período de execución: setembro 2010 – xuño 2011
Obxectivos: fomentar a comprensión e o exercicio
dunha cidadanía global comprometida coa xustiza e a
solidariedade, coa erradicación da pobreza, a promoción
do desenvolvemento humano e sustentable e o exercicio
pleno dos dereitos entre a mocidade e o profesorado de
Galicia.
Poboación beneficiaria: profesores e alumnado da Rede
Solidaria da Mocidade, espallada por toda a xeografía
galega
Axuda Xunta de Galicia: 24.470€ (2010: 9.788€; 2011:
14.682€)

08.

Galicia

Construíndo unha cidadanía global en

Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Fundación Intermón Oxfam
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto busca contribuír a un maior
coñecemento e implicación entre o voluntariado, base
social e a sociedade galega en xeral, sobre a realidade dos
países do Sur, en particular sobre agricultura e alimentos,
ofrecendo propostas de participación e mobilización
concretas. A través de distintas actividades búscase
chegar á poboación galega en xeral, á base social de
Intermon Oxfam en Galicia, ao equipo de voluntariado
e colaboradores e colaboradoras de campañas, e tamén
a docentes, alumnado e centros educativos de Galicia,
realizando accións no ámbito da educación informal a
través de formacións e o encontro Envivo de voluntariado,
accións de rúa, festivais de música, festival Actúa, e outras
actividades de mobilización social que se promoven
durante a xornada solidaria Un día para a esperanza.
Período de execución: xullo 2010 – xuño 2011
Obxectivos: contribuír á construción dunha cidadanía
global, fomentando cambios en actitudes, crenzas
e comportamentos da sociedade galega a través da
sensibilización e a mobilización social.
Poboación beneficiaria: poboación en xeral, base social
de Intermón Oxfam, colaboradores activos de campaña e
equipo de voluntariado de Galicia.
Axuda Xunta de Galicia: 25.000€ (2010: 10.000€; 2011:
15.000€)

09.

Campaña mundial pola educación Galicia
2010-2011
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Educación sen Fronteiras agrupada con
Fundación Ayuda en Acción, Fundación Entreculturas,
Fundación Intered, Fundación Jóvenes y Desarrollo,
Seminario Galego de Educación para a Paz
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
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Descrición: A campaña traballa para lograr os ODM de
educación en 2015. Parte de dúas liñas: actuación cos
centros educativos e mobilización e incidencia, para facer
unha proposta de acción baseada en achegar a Campaña
mundial pola educación a cantos máis centros educativos
posible, dar apoio aos centros educativos no seu traballo
na campaña, facer un seguimento e incidencia nas
políticas de cooperación dos axentes de cooperación
galegos, traballar cos medios de comunicación para facer
chegar os obxectivos de Educación para todos e todas a
toda a cidadanía galega e realizar a Semana de Acción
Mundial pola Educación en diferentes cidades.
Período de execución: marzo 2010 – novembro 2011
Obxectivos: promover a educación como un dereito
humano básico e mobilizar a sociedade civil galega para
que esixa aos gobernos e á comunidade internacional
que cumpran os compromisos de Educación para todos
e todas: prover de educación básica libre, obrigatoria e
pública a todo o mundo.
Poboación beneficiaria: comunidade educativa
galega (centros escolares galegos (preferentemente
rurais) e universidade (facultades de Educación das 3
universidades galegas), institucións públicas galegas,
preferentemente axentes educativos e de cooperación,
medios de comunicación e ONGD membros da coalición.
Axuda Xunta de Galicia: 42.508,68€ (2010: 17.003,47€;
2011: 25.505,21€)

10.

Mulleres e comercio xusto: elas alimentan
o mundo
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes:
Asoc.
Cultural
de
Cooperación
e
Desenvolvemento “A Cova da Terra”, agrupada con
Panxea, Fundación Taller de Solidaridad, Amigos da Terra
Galicia-Xuventude, Fundación Intermón Oxfam
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto pretende sensibilizar á sociedade
galega en dous eidos: comercio xusto/consumo
responsable e xénero, facendo especial fincapé nas
mulleres do rural que aseguran grazas ao seu traballo
a alimentación das familias ao seu cargo. Para iso,
traballarase con mulleres organizadas de Galicia mediante
obradoiros de formación. Destes contactos xurdirá a base
para a celebración dunhas xornadas, onde xunto con
mulleres do Sur debaterase a problemática concreta das
mulleres produtoras e a súa achega ao desenvolvemento
dos pobos.
Aproveitando a plataforma internacional do Día do
comercio xusto, as 5 organizacións agrupadas neste
proxecto, pretenden achegar á poboación o movemento
do comercio xusto e a situación das mulleres produtoras
do Sur. Todo isto mediante materiais divulgativos,
obradoiros e a propia vivencia das mulleres.
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Período de execución: setembro 2010 – xuño 2011
Obxectivos: fomentar hábitos de consumo responsable
entre a sociedade galega.
Poboación beneficiaria: mulleres pertencentes a
asociacións do rural galego, mulleres produtoras de
países do Sur, asistentes ás Xornadas de Mulleres Rurais,
alumnado de centros educativos de últimos ciclos de
primaria e secundaria e asistentes aos actos de celebración
do Día Mundial do Comercio Xusto.
Axuda Xunta de Galicia: 49.210€ (2010: 19.684€; 2011:
29.526€)

o Desenvolvemento) e varios cursos nos campus das 3
universidades galegas (Tecnoloxía e cooperación para o
desenvolvemento humano e Un mundo desigual).
En sensibilización, realizaranse xornadas e charlas co
obxectivo de concienciar á poboación universitaria
e a base social de ESF da importancia do acceso aos
servizos como auga e enerxía; dar a coñecer a economía
responsable como TpDH; e mostrar a problemática do
pobo saharauí, onde a carencia de servizos básicos está
intimamente relacionada cun contexto sociopolítico de
privación de dereitos humanos e liberdades.
Período de execución: marzo 2010 – decembro 2010
Obxectivos: lograr unha cidadanía global comprometida
na loita contra a pobreza e a exclusión, promovendo o
desenvolvemento humano e sustentable, a través de
procesos de educación que transmitan coñecementos
e promovan novas actitudes e valores empregando a
tecnoloxía para o desenvolvemento humano.
Poboación beneficiaria: principalmente o alumnado e o
ámbito universitario en xeral.
Axuda Xunta de Galicia: 11.409,75€ (2010: 11.409,75€)

12.

A sociedade galega coñece a situación
actual do acceso a medicamentos esenciais
nos PVD, as causas da devandita situación e o
papel dos actores implicados, e ademais toma
conciencia da problemática

11.

Proxecto de difusión do concepto de
tecnoloxía para o desenvolvemento humano a
través da sensibilización e a educación formal na
comunidade universitaria e na sociedade galega
en xeral
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Enxeñería sen Fronteiras - Galicia
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto busca introducir o concepto
da tecnoloxía para o desenvolvemento humano (TpDH)
como ferramenta necesaria para conseguir un mundo
máis xusto e solidario. Realizaranse distintas actividades
de educación formal centradas especialmente no ámbito
universitario: unha materia de libre elección curricular na
Universidade da Coruña (Introdución á Cooperación para

Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Farmacéuticos Mundi
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto busca trasladar á poboación
galega a problemática e a desigualdade existente
no acceso a medicamentos esenciais, que se sostén
nunha tremenda desigualdade da que se pretende
facer partícipe á sociedade galega, tratando de xerar
conciencia crítica e favorecendo a mobilización social,
fomentando o desenvolvemento de valores e actitudes
persoais e colectivos e construíndo un coñecemento
crítico da realidade. Con este fin, vaise traballar cun triplo
compoñente: difusión, debate e reflexión, e propostas.
A campaña actúa entendendo que ter coñecementos
amplos sobre o funcionamento da desigualdade que
orixina o acceso a medicamentos esenciais supón un bo
exemplo sobre a repercusión do acceso á saúde como
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xerador de pobreza ou riqueza segundo sexa este acceso.
Período de execución: setembro 2010 – novembro 2011
Obxectivos: a sociedade galega coñece o problema
da falta de acceso a medicamentos esenciais e a súa
capacidade de acción para mellorar devandita situación.
Poboación beneficiaria:
profesionais
sanitarios,
ONGD de desenvolvemento de Galicia, estudantes e
profesorado universitarios e de formación profesional
de rama sanitaria de Galicia, medios de comunicación,
administracións públicas e poboación en xeral.
Axuda Xunta de Galicia: 22.549,92€ (2010: 9.019,97€;
2011: 13.529,95€)

rural de menos de 50.000 habitantes entre 7 e 14 anos e
ONGD, institucións públicas, asociacións, sindicatos, etc.
Axuda Xunta de Galicia: 50.000€ (2010: 20.000€; 2011:
30.000€)

13.

Aumento do coñecemento e da
implicación da cidadanía galega sobre os dereitos
dos pobos indíxenas a través da experiencia
dunha cooperación integral
Instrumento de financiamento: educación para o
desenvolvemento
Axentes: Arquitectos sen Fronteiras agrupada con ACSUR
Las Segovias, Farmacéuticos Mundi d Solidariedade
Internacional de Galicia
Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: este proxecto é resultado do labor coordinado
de catro das ONGD galegas que están traballando
xuntas en Guatemala no marco do Programa de
desenvolvemento integral Oxlajuj Tz’Ikin. Búscase achegar
á sociedade galega, especialmente á mocidade, non só
as problemáticas que afectan a zona de intervención
e as potencialidades da cooperación multisectorial e
integral impulsada pola Xunta de Galicia, senón e sobre
todo, a cultura maia e as súas reivindicacións como
pobo indíxena, dende unha rigorosa perspectiva de
xénero. Procurarase vincular unha mensaxe de respecto
ás culturas diferentes, subministrar máis coñecementos
sobre o enfoque de xénero con pertinencia cultural e
estimular unha reflexión sobre a marcha do programa,
sempre utilizando métodos participativos, dinámicas de
grupo, actividades lúdicas e metodoloxías innovadoras.
Período de execución: setembro 2010 – novembro 2011
Obxectivos: contribuír ao fomento dunha cidadanía
galega crítica e responsable cara aos temas de
cooperación ao desenvolvemento.
Poboación beneficiaria: poboación de concellos rurais de
menos de 50.000 habitantes, nenos e nenas de poboación

- Convocatoria 2009 de proxectos de Educación
para o Desenvolvemento

01.

Campaña de sensibilización Educar
sumando, a fórmula do cambio. A educación
inclusiva, motor do desenvolvemento humano
Axente: Fundación InterRed
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 14.122€ (2009: 8.473€; 2010:
5.649€)

02.

Formación a través de actividades lúdicoeducativas a colectivos sociais, a mocidade e
persoal docente de 24 institutos sobre dereitos
humanos, cidadanía e interculturalidade.
Axente: ACSUR Las Segovias
Zona de actuación: Galicia
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Axuda Xunta de Galicia: 23.000€ (2009: 13.800€; 2010:
9.200€)

03. O prometido é débeda
Axente: Fundación Jóvenes y Desarrollo
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 22.190€ (2009: 13.314€; 2010:
8.876€)

04.

Proxecto de educación
desenvolvemento Voces do Sur

para

Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 14.138€ (2009: 8.483€; 2010:
5.655€)

08.

Contra a crise alimentar: consumo,
produción, políticas e cooperación
Axente: Veterinarios sen Fronteiras
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 6.140€ (2009: 3.684€ 2010:
2.456€)

o

Axente: Asociación Amarante para o Ecodesenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 25.000€ (2009: 15.000€; 2010:
10.000€)

05.

Sensibilización e mobilización social para
unha cidadanía global galega
Axente: Fundación Intermón Oxfam
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 23.597€ (2009: 14.158,20€;
2010: 9.438,80€)

06.

09. Campaña fomento consumo responsable
Axente: Solidariedade Internacional Galicia
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 24.935€ (2009: 14.961€; 2010:
9.974€)

10.

10ª Aula itinerante dos contos solidarios
(2009/2010)
Axente: Bicis pola Paz
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 6.250€ (2009: 3.750€; 2010:
2.500€)

Cidadanía global e interculturalidade: da
reflexión á acción da mocidade e do profesorado
da rede solidaria da mocidade

11. En acción contra a desigualdade. Plántalle

Axente: Fundación Entreculturas – Fe e Alegría
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 19.000€ (2009: 11.880€; 2010:
7.920€)

Axente: Fundación Ayuda en Acción
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 22.518€ (2009: 13.510,80€;
2010: 9.007,20€)

07.

Mellora da educación para o
desenvolvemento na educación primaria e
secundaria, e da formación en cooperación ao
desenvolvemento no ámbito universitario.
Axente: Asemblea de Cooperación pola Paz

cara á pobreza!

12.

Olladas desde o golfo de Fonseca,
Centroamérica.
Axente: Amigos da Terra Galicia Xuventude
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 18.477€ (2009: 11.086€; +7.391€)
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13. Apoio a actividades da campaña “Tu turno,
mi turno, consumo responsable” 2009

Axente: Fundación Taller de Solidaridad
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 9.720€ (2009: 5.832€; 2010:
3.888€)

- Convenios de colaboración para actividades de
Educación para o Desenvolvemento
Asinouse un convenio de colaboración co Fogacosol para
a realización do programa “Plan de sensibilización 2010:
Unha rede do século XXI”, con data 6 de maio de 2010,
cun financiamento de 60.000€. O obxectivo é sensibilizar
ás entidades pertencentes ao Fondo e dar a coñecer
o traballo que desenvolve no ámbito da cooperación
municipalista ás entidades sociais e á sociedade galega
en xeral, e por outra banda, reforzar a rede humana e
organizativa do propio Fondo.
Asináronse os seguintes convenios de colaboración:
• Convenio coa Universidade de Santiago de
Compostela (USC), para apoio ao proxecto para
a “Realización de actividades de formación e de
sensibilización en cooperación internacional e axuda
ao desenvolvemento”
• Convenio coa Universidade da Coruña (UDC) para o
apoio ao proxecto para a “Realización de actividades
de formación e de sensibilización en materia de
cooperación ao desenvolvemento”
No obxecto destes convenios inclúese o financiamento
do Máster en xestión da cooperación internacional e
das ONGD da USC e do Curso de formación específica
de posgrao sobre cooperación internacional ao
desenvolvemento e xestión de ONGD da UDC.

01. Plan de sensibilización 2010: unha rede do
século XXI

Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Fogacosol - Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade

Código CRS: Fomento de sensibilización cooperación ao
desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o Fogacosol agrupa a 102 entidades locais
galegas, que representan máis dun 70% da poboación
galega. A actual crise supón un desafío adicional para
as entidades locais, con moitas competencias e poucos
recursos, que poden encontrar dificultades para explicar
ás súas cidadanías a necesidade de continuar a traballar
na cooperación para o desenvolvemento dos países que
máis o precisan.
O Fogacosol configura un plan que quere sistematizar e
mellorar, cuantitativa e cualitativamente, a comunicación,
e á súa vez, amplificar a posibilidade dos concellos
e deputacións socios de facer micro-campañas de
educación ao desenvolvemento. E, finalmente, reforzar
a organización, estimular os técnicos e políticos dos
asociados e xerar un lobby cooperante galego na
Administración Local.
Período de execución: xaneiro - decembro 2010
Obxectivos: sensibilizar as cidadanías das entidades
locais asociadas e a cidadanía galega en xeral.
Poboación beneficiaria directa: 101 políticos/as e 101
técnicos/as que representan á asociación municipalista
en cada unha das entidades socias. Indirecta: a todo
o persoal técnico e político destas mesmas entidades.
Tamén a comunidade educativa, o tecido asociativo,
ONGD, comunidade inmigrante, entidades locais
non socias, comunidade universitaria, sindicatos e a
poboación xeral.
Axuda Xunta de Galicia: 60.000€

02.

Apoio ao proxecto para a realización de
actividades de formación e de sensibilización
en cooperación internacional e axuda ao
desenvolvemento
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Universidade de Santiago de Compostela
Código CRS: Educación universitaria
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o convenio constitúe un apoio ás actividades
de formación e sensibilización e ao Curso de Posgrao
en Cooperación ao Desenvolvemento que realiza a USC
dende o curso 1998-1999.
A USC programa varias actuacións de sensibilización
dentro da universidade para achegar á sociedade e
o estudantado á cooperación ao desenvolvemento,
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converténdoa nunha plataforma sensibilizadora moi
importante para a sociedade.
No Curso de Formación Básica en Voluntariado sempre
hai un módulo dedicado á cooperación internacional
impartido por relatores pertencentes a ONGD de
recoñecido prestixio.
O obxectivo do curso de posgrao en cooperación ao
desenvolvemento é asegurar a satisfacción da demanda
existente, en todos os niveis políticos, para coñecer os
marcos lexislativos, os contornos socioeconómicos e a
dirección de ferramentas do sistema internacional de
cooperación para o desenvolvemento proporcionando
unha oferta completa de instrumentos teóricos e prácticos
da man de profesionais e académicos con coñecementos
e experiencia contrastados.
Período de execución: xaneiro – decembro 2010
Obxectivos: sensibilización do estudantado e da
sociedade en xeral da realidade dos países en vías de
desenvolvemento e da importancia da cooperación
internacional.

Formación de futuros administradores públicos que
adquiran unha capacidade dirixente especializada
na cooperación internacional, con vista ao seu
desenvolvemento no sector público.
Formación de futuros recursos humanos para as
actividades de xestión nas ONG dedicadas á cooperación
internacional.
Especialización na elaboración, xestión e seguimento de
proxectos de cooperación para o desenvolvemento por
áreas xeográficas.
Poboación beneficiaria directa: nas actividades de
sensibilización: mocidade universitaria, profesionais
interesados no tema, profesores/as da universidade,
poboación en xeral; no máster: licenciados, enxeñeiros,
arquitectos ou diplomados.
Axuda Xunta de Galicia: 60.000€ ( 18.900 € para
actividades de sensibilización e 41.100 para actividades
de formación)
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03. Proxecto para a realización de actividades

formación e de sensibilización en materia de
cooperación ao desenvolvemento
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Universidade da Coruña
Código CRS: Educación universitaria, Fomento de
sensibilización cooperación ao desenvolvemento
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a través de diversas accións preténdese
achegar ao público universitario e a sociedade xeral
a realidade dos países do Sur e a importancia da
cooperación ao desenvolvemento na construción dun
mundo máis xusto.
Realízase un curso de posgrao e un ciclo de conferencias
como unha ferramenta básica para formar ao público
universitario, que é a canteira de futuros profesionais que
poden empregar as súas ferramentas e aprendizaxes para
traballar no Sur, que poden ser os futuros profesionais

que xestionen as ONG ou poden ter unha ollada crítica en
xeral nas súas vidas diarias.
Período de execución: febreiro - decembro 2010
Obxectivos: contribuír á mellora continua da
cooperación para o desenvolvemento galega de xeito
que as intervencións que xurdan desde esta comunidade
redunden no beneficio das persoas máis desfavorecidas
nos países do sur e promovan en último termo a loita
contra a pobreza e as metas establecidas nos Obxectivos
de Desenvolvemento do Milenio de Nacións Unidas.
Poboación beneficiaria directa: alumnado e profesorado
universitario. Indirecta: organizacións e institucións
galegas que traballan en cooperación e que contan
entre os seus empregados con alumnos do curso ou cos
alumnos beneficiarios do PCR así como os profesionais
das ONGD que participan impartindo as charlas do ciclo
de conferencias.
Axuda Xunta de Galicia: 60.000€ (35.000 € para
actividades de sensibilización e 25.000 para actividades
de formación).
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Actuacións

- Convocatoria 2010 de fortalecemento e
consolidación de ONGD
Novidades máis destacadas da convocatoria 2010:
· redúcese a 6 meses a antigüidade de inscrición no
Rexistro de Axentes
· limítase a 4 ocasións o recibir estas axudas
· adecuaranse os máximos subvencionables para
financiar accións de máis envergadura
· introdúcese a perspectiva de xénero dentro dos
gastos subvencionables.
A convocatoria pública de axudas e subvencións
para proxectos de fortalecemento de ONGD resolveuse
con data 15/07/10, financiándose 10 proxectos cun
total de 228.966,08€ (100.586,43€ para o ano 2010 e
128.379,65€ para o ano 2011).

01. Ampliando espazo Acsur Galiza
Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: ACSUR Las Segovias
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a proposta trata de mellorar a estrutura
de ACSUR en Galicia co compromiso de afianzarse no
eido das ONGD. Entre os retos da organización está

de Fortalecemento de ONGD

acadar maior presenza institucional e territorial, ampliar
a base asociativa, difundir a mensaxe e unir esforzos
en concretar un proxecto común, estable e duradeiro,
para o que precisa apoio dunha persoa para fortalecer
as áreas de traballo de sensibilización e educación ao
desenvolvemento e garantir o crecemento natural da
organización cunha maior presenza nas catro provincias.
Esa persoa será a encargada de afianzar un plan de
traballo na área de educación ao desenvolvemento e
sensibilización e un plan de ampliación e dinamización
da base asociativa cunha base de formación nos eidos
da cooperación. Con este plan de fortalecemento ACSUR
pretende garantir a súa estabilidade e crecemento cun
plan estratéxico no seu territorio a medio - longo prazo.
Período de execución: xuño 2010 – xullo 2011
Obxectivos: fortalecemento da Área de Sensibilización e
Educación ao Desenvolvemento e a dinamización da base
asociativa de ACSUR Las Segovias en Galicia.
Axuda Xunta de Galicia: 18.600€ (2010: 7.440€; 2011:
11.160€)

02.

Comunicación e cooperación ambiental:
claves na calidade na cooperación galega
Instrumento de financiamento:
fortalecemento de ONGD

consolidación

e
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Axentes: Amigos da Terra Galicia - Xuventude, Asociación
Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso)
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a través do presente proxecto, Amigos da
Terra e Agareso porán en marcha un plan de mellora
baseado na súa xestión nas áreas de comunicación,
administración e proxectos, na coordinación de accións de
sensibilización e difusión de proxectos, na capacidade das
organizacións para o deseño e realización de campañas
e actividades de sensibilización, educación para o
desenvolvemento e incidencia social, na potenciación
e fomento do uso das redes sociais entre as ONGD para
dar a coñecer as actividades e promover a participación
activa dos beneficiarios e socios das dúas entidades, na
optimización de recursos humanos e materiais e busca
de vías de financiamento alternativas e na realización
conxunta de formación aos axentes de cooperación en
temas de comunicación e cooperación ambiental.
Período de execución: xuño 2010 – outubro 2011
Obxectivos: consolidada e reforzada as relacións entre
Amigos da Terra e Agareso xerando maior capacidade da
cooperación galega.
Axuda Xunta de Galicia: 60.000€ (2010: 24.000€; 2011:
36.000€)

03. Fortalecemento da área de educación para
o desenvolvemento da Fundación Entreculturas
en Galicia (4ª fase)

Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Fundación Entreculturas Fe y Alegría
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: Entreculturas presenta un proxecto de
mellora da área de educación para o desenvolvemento,
tras identificar as causas que provocan as debilidades
detectadas para así identificar as accións de mellora a
aplicar, analizar a súa viabilidade, establecer prioridades
nas liñas de actuación, dispoñer dun plan das accións a
desenvolver nun futuro e dun sistema de seguimento e
control das mesmas, incrementar a eficacia e eficiencia
da xestión e motivar ao voluntariado da organización
a mellorar o nivel de calidade dos servizos educativos
ofrecidos.
O plan de mellora busca producir impactos positivos
directos e indirectos nas outras áreas da entidade: en
cooperación internacional, en implantación territorial e

mais en formación e voluntariado.
Período de execución: xuño 2010 – maio 2011
Obxectivos: fomentada a comprensión e o exercicio
dunha cidadanía galega global comprometida coa
xustiza e a solidariedade, coa erradicación da pobreza, a
promoción do desenvolvemento humano e sostible e o
exercicio pleno dos dereitos.
Axuda Xunta de Galicia: 20.000€ (2010: 8.000€; 2011:
12.000€)

04.

Afianzamento das estratexias de
comunicación, fontes de financiamento,
expansión xeográfica e voluntariado
Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Implicad@s no Desenvolvemento
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o plan de mellora de Implicadas no
Desenvolvemento recolle as seguintes accións: aumentar
o número de persoas contratadas diversificando
funcións, aumentar a base asociativa en Galicia, aumentar
o voluntariado creando novos grupos en municipios de
menos de 50.000 habitantes, coñecer e mellorar a imaxe
da entidade tanto a través da remodelación da páxina
web como mediante a inserción e creación de novas
redes con outras asociacións galegas e diversificar as
fontes de financiamento.
Período de execución: agosto 2010 – xullo 2011
Obxectivos: contribuír a crear un tecido de cooperación
ao desenvolvemento galego independente, crítico e de
xénero.
Axuda Xunta de Galicia: 24.728€ (2010: 9.891,20€; 2011:
14.836,80€)

05. Mellora da calidade e da eficacia do labor de
Arquitectos sen Fronteiras
Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Arquitectos sen Fronteiras
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o plan estratéxico de Arquitectos sen
Fronteiras en Galicia céntrase no consolidamento e na
mellora da organización interna da demarcación e da
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súa visibilidade, cara a aumentar a calidade e eficacia
do seu labor. A mellora da organización da demarcación
pasará prioritariamente pola formación dos seus recursos
humanos e a elaboración dun plan e un manual de
voluntariado, incluíndo unha oferta formativa específica
dentro do ámbito de intervención de Arquitectos sen
Fronteiras destinada ao persoal contratado e os cargos
directivos de ASF.
Ademais, prevese potenciar a comunicación interna e
externa, para o que se procurará fomentar a participación
de ASF-E Galicia na Coordinadora Galega de ONGD, na
Campaña Pobreza Cero, nas actividades de divulgación
das entidades de acción voluntaria promovidas polo
Concello da Coruña e nas intervencións de sensibilización
e cooperación con outras ONGD, así como unha maior
colaboración en ámbito universitario con Enxeñería sen
Fronteiras e a Oficina de Cooperación e Voluntariado da
UDC.
Período de execución: setembro 2010 – novembro 2011
Obxectivos: Mellora da calidade e da eficacia do labor de
Arquitectos sen Fronteiras.
Axuda Xunta de Galicia: 12.012,30€ (2010: 4.804,92€;
2011: 7.207,38€)

06.

Fortalecemento do traballo de educación
para o desenvolvemento e sensibilización de
ACPP Galicia
Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Asemblea de Cooperación pola Paz
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o plan de mellora a desenvolver por ACPP
Galicia céntrase en: 1) mellora da capacidade de xestión
enfocado na formación continua e reciclaxe dos técnicos
e socios de ACPP Galicia na xestión do ciclo de proxecto,
en áreas de especial sensibilidade para a delegación como
saúde, seguridade alimentaria, pesca e axuda humanitaria;
2) mellora da área de educación para o desenvolvemento,
sensibilización e comunicación enfocado en incrementar
a capacidade de transmitir a mensaxe á poboación e o
traballo de difusión nos medios de comunicación galegos;
3) mellora nas actividades de fomento do voluntariado e
da participación cidadá; 4) fortalecer o traballo en rede,
especialmente o relacionado coas comisións de traballo
da Coordinadora Galega de ONGD, outras ONGD galegas
e outros axentes de cooperación.

Período de execución: setembro 2010 – xuño 2011
Obxectivos: contribuír ao fortalecemento da capacidade
de xestión do equipo da Asemblea de Cooperación pola
Paz Galicia e da súa rede de apoio.
Axuda Xunta de Galicia: 12.895,50€ (2010: 5.158,20€;
2011: 7.737,30€)

07.

Fortalecida a estratexia e comunicación
da Fundación Cume
Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Fundación Cume para el Desarrollo de Culturas
y Pueblos
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a entidade presenta un plan de mellora que
pasa por tres eixes fundamentais: novo plan estratéxico,
plan de comunicación, novo persoal adicado á
implementación do plan, aproveitamento da páxina web
da entidade, apertura de novas vías de comunicación
coas institucións, ONGD, doantes, voluntarios, cos medios
e prestación de axuda técnica en comunicación nos
proxectos.
Búscase con este plan influír de xeito importante no
fortalecemento da fundación e potenciar un impulso
de cara a obter unha mellor valoración da entidade en
convocatorias futuras, unha mellora na súa política de
comunicación, unha maior implantación na comunidade
autónoma galega...
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Período de execución: setembro 2010 – novembro 2011
Obxectivos: fortalecer o sector galego de cooperación.
Axuda Xunta de Galicia: 29.931€ (2010: 11.972,40€;
2011: 17.958,60€)

08.

Fortalecemento das áreas de
comunicación e cooperación do SGEP-FCP

Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Seminario Galego de Educación para a Paz
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: dentro das prioridades definidas no seu
Plan estratéxico 2008-2011, a entidade dálle prioridade
a alcanzar o máximo da eficiencia e eficacia posible
en relación á comunicación interna e externa e a
consolidación e o reforzo do persoal contratado a través
de incremento de persoal, e especialización funcional,
incremento da capacitación técnica do persoal contratado
e regulamentación das relacións laborais.
Período de execución: xuño 2010 – novembro 2010
Obxectivos: fortalecer institucionalmente a estrutura
organizativa do SGEP-FCP para favorecer un correcto
desenvolvemento dos novos proxectos emprendidos
pola entidade nos anos 2010-2011 (Cátedra Unesco de
Cultura de Paz e Dereitos Humanos da USC, Foro 2010,
Centro pola Paz de Herbón, Lei de fomento da cultura de
paz de Galicia).
Axuda Xunta de Galicia: 15.799,28€ (2010: 6.319,71€;
2011: 9.479,57€)

9. Fortalecer a área de comunicación e imaxe de
Equus Zebra

Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Equus Zebra
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto busca o reforzamento da
comunicación externa/interna da entidade e as súas
alianzas estratéxicas cos obxectivos de fortalecer a
comunicación externa e o papel da organización como
interlocutor e actor significado no ámbito da inmigración,
ante os poderes públicos e os actores sociais.
Pretende articular unha colaboración activa e proactiva
coas outras entidades e promover a súa inclusión en
foros nos que aínda non ten presenza, e fortalecer o
vínculo da entidade coa súa contorna máis próxima.
Ao mesmo tempo, consolidarase unha estratexia de
comunicación externa que sexa coherente coa misión da
organización, cos seus valores e principios reitores e que
busque situar á entidade como referente de traballo coas
persoas inmigradas, especialmente para os medios de
comunicación do municipio.
Período de execución: xuño 2010 – decembro 2010
Obxectivos: mellorar a estratexia comunicativa da
organización.
Axuda Xunta de Galicia: 15.000€

10.

Segunda etapa de consolidación da
importadora de comercio xusto de Taller de
Solidaridad
Instrumento de financiamento: consolidación e
fortalecemento de ONGD
Axentes: Fundación Taller de Solidaridad
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: o proxecto leva a cabo a segunda fase de
consolidación da importadora de comercio xusto da
entidade, que implicará principalmente a análise da
realidade actual do sector do comercio xusto en Galicia
e da importadora para facer unha reorientación da
estratexia a seguir na elaboración de tres campañas de
ventas a desenvolver.
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Dáse continuidade á figura do xerente da importadora,
cun plan de viabilidade máis longo do previsto nun
principio polo maior impacto da crise económica. Tamén
se continuará con accións de complementariedade
con outras organizacións, continuando a colaboración
co sector de comercio xusto de Galicia, mantendo
e ampliando relacións coa Coordinadora Estatal de
Comercio Xusto, a Coordinadora Galega de ONG...
Período de execución: xullo 2010 – xullo 2011
Obxectivos: contribuír ao fortalecemento da ONG Taller
de Solidaridad en Galicia.
Axuda Xunta de Galicia: 20.000€ (2010: 8.000€; 2011:
12.000€)

-Convocatoria 2009 de fortalecemento e
consolidación de ONGD

01. Fortalecer as políticas comunicacionais de
Amarante e da solidariedade galega

Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 14.955€ (2009: 8.973€; 2010:
5.982€)

05. Constitución da Rede latinogalega
Axente: Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector
(Igaxes3)
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 16.000€ (2009: 9.600€; 2010:
6.400€)

06.

Mellorar a planificación e xestión da
asociación Equus Zebra
Axente: Equus Zebra
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 10.440€ (2009: 6.264€; 2010:
4.176€)

Axente: Asociación Amarante Setem
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 24.985€ (2009: 14.991€; 2010:
9.994€)

07. Fortalecemento das áreas de comunicación

02. Fortalecemento da delegación en Galicia de

Axente: Solidariedade Internacional de Galicia (SIG)
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 24.930€ (2009: 14.958€; 2010:
9.972€)

Axente: Acción contra a Fame
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 14.050€ (2009: 8.430€; 2010:
5.620€)

08. Fortalecemento do grupo xestor da Iniciativa

Acción contra a Fame II

03. Fortalecemento da área de educación para

o desenvolvemento da Fundación Entreculturas
en Galicia (3ª fase)
Axente: Fundación Entreculturas - Fe y Alegría
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 18.000€ (2009: 10.800€; 2010:
7.200€)

04. Fortalecemento da capacidade de xestión
de ACPP Galicia

Axente: Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP)

e voluntariado de SIG

pola Soberanía Alimentar dos Pobos (ISAP)

Axente: Emaús Fundación Social, Veterinarios sen
Fronteiras, Amarante, A Cova da Terra
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 31.944€ (2009: 19.166€; 2010:
12.778€)

09. Centro de recursos Kandaharia: a educación

e o traballo en rede como base dunha nova
sociedade
Axente: Asociación Cultural de Cooperación e
Desenvolvemento A Cova da Terra.
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 32.000,00€ (2009: 19.200€;
2010: 12.800€).
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10.

Consolidación da área de cooperación
internacional especializada en hemofilia e saúde
Axente: Asociación Galega de Hemofilia
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 23.000€ (2009: 13.800€; 2010:
9.200€)

11.

Consolidación III fase reforzo das áreas de
traballo de Educación sen Fronteiras (ESF) Galicia
Axente: Educación sen Fronteiras
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 17.560€ (2009: 10.536€; 2010:
7.024€)

12.

Desenvolvemento da planificación
estratéxica e fortalecemento da area de
cooperación do SGEP
Axente: Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP)
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 18.916€ (2009: 11.350€; 2010:
7.566€)

13.

Consolidación da importadora
comercio xusto de Taller de Solidariedade

de

Axente: Fundación Taller de Solidariedade
Zona de actuación: Galicia
Axuda Xunta de Galicia: 18.000€ (2009: 10.800€; 2010:
7.200€)

- Convenios de colaboración para actividades de
Fortalecemento
Asinouse un convenio de colaboración coa Coordinadora
Galega de ONGD para a realización do proxecto
“Fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD.
Execución do plan estratéxico no ano 2010” con data 6 de
maio de 2010, cun financiamento de 90.000€.
O obxectivo é fortalecer o tecido das ONGD galegas
e a propia Coordinadora, a través de diversas accións

como prestar servizos de información e apoio técnico
ás ONGD, asistencia a xuntanzas con organización e
institucións, promover mesas de diálogo, etc, e mellorar
a promoción de actuacións en materia de educación para
o desenvolvemento.
Fortalecemento da Coordinadora Galega de
ONGD. Execución do plan estratéxico no ano 2010
Instrumento de financiamento: convenios
Axentes: Coordinadora Galega de ONGD
Código CRS: Apoio a ONGD nacionais
Zona de actuación: Galicia
Descrición: a cooperación galega ao desenvolvemento
vive momentos de cambio e transformación por mor
dos procesos internacionais que están a configurar os
elementos básicos dunha nova arquitectónica da axuda.
A Coordinadora Galega de ONGD, como asociación
que integra a 48 ONGD, recibe desde 2005 o apoio
financeiro da Xunta de Galicia para o seu fortalecemento
institucional. Este apoio traduciuse na contribución activa
da Coordinadora Galega de ONGD ao fortalecemento da
cooperación galega ao desenvolvemento, en especial,
do sector das ONGD. Este proxecto impulsará tamén as
orientacións do plan estratéxico.
Período de execución: data de inicio: xaneiro - decembro
2010
Obxectivos: promover unha cooperación galega ao
desenvolvemento de calidade e transformadora mediante
o fortalecemento da Coordinadora Galega de ONGD.
Poboación beneficiaria directa: ONGD galegas, integradas
e non integradas na CGONGD. Indirecta: O conxunto
de axentes adicados ao mundo da cooperación ao
desenvolvemento en Galicia e a sociedade galega en xeral.
Axuda Xunta de Galicia: 90.000€
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08

Formación

Bolsas de formación de expertos en cooperación
para o desenvolvemento
As bolsas de formación de expertos en cooperación ao
desenvolvemento completan a formación académica dos
titulados universitarios con estadías na sede da Dirección
Xeral de Relacións Exteriores e coa UE ou no exterior,
nas oficinas técnicas de cooperación da AECID ou en
organismos internacionais.
A Orde de 30 de novembro de 2009 da Consellería de
Presidencia, Administración Públicas e Xustiza pola que
se aproban as bases reguladoras para a convocatoria
de catorce bolsas de formación de expertos/as en
cooperación internacional para o desenvolvemento,
contou cunha dotación económica inicial de 227.160€
para un total de 14 bolsas, o que supón o mantemento
do orzamento da convocatoria con respecto á do ano
anterior.
As principais novidades da convocatoria foron as
seguintes:
• aumento da idade dos posibles beneficiarios (nados
a partir do 1 de xaneiro de 1978)
• posibilidade de renovación da bolsa por un ano máis
previo o informe favorable da Subdirección Xeral de
Cooperación Exterior
• reformulación do baremo de méritos, primando a
formación dos aspirantes sobre a experiencia previa
As bolsas adxudicadas para o ano 2010 foron nos

seguintes destinos: unha na Oficina Rexional da FAO en
Nicaragua, unha na Oficina de Unifem- Rexión Andina, en
Ecuador, unha no Concello de Santiago de los Caballeros
na República Dominicana, sete nas oficinas técnicas de
cooperación da AECID en Ecuador, Guatemala, Salvador,
Perú, Bolivia, Nicaragua e Mozambique e catro na sede da
dirección xeral en Santiago de Compostela.

Cursos de formación universidades
No ano 2010 asináronse coa Universidade de Santiago
de Compostela e coa Universidade da Coruña dous
convenios de colaboración que incluían actividades
no eido da formación universitaria en cooperación
internacional, que contaron cunha achega da Xunta de
Galicia de 66.100 € para as seguintes actuacións:

01. Apoio á realización do “Máster en xestión
da cooperación internacional e das ONGD (XI
edición)”

Instrumento de financiamento: convenios
Axente: Universidade de Santiago de Compostela.
Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.
Código/s CRS: 11420 (educación universitaria)
Zona de actuación: Santiago de Compostela
País: España
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Rexión: Europa
Descrición: formación de futuros administradores
públicos que adquiran unha capacidade dirixente
especializada na cooperación internacional, con vista ao
seu desenvolvemento no sector público.
• Formación de futuros recursos humanos para
as actividades de xestión nas ONGD dedicadas á
cooperación internacional.
• Especialización na elaboración, xestión e
seguimento de proxectos de cooperación para o
desenvolvemento por áreas xeográficas.
Obxectivos:
• Formación de directivos e especialistas na xestión
pública da cooperación internacional e das ONGD,
prestando especial atención á cooperación na África
Subsahariana e América Latina.
• Estudo específico das relación sociais, económicas,
políticas e xurídicas nas áreas da África Subsahariana
e América Latina.
• Desenvolvemento de habilidades directivas,
especialmente referidas á toma de decisións,
comunicación, traballo en equipo, negociación e
resolución de conflitos.
Poboación beneficiaria: o máster está dirixido a
licenciados, enxeñeiros, arquitectos ou diplomados con
dous anos de experiencia.
Orzamento total do proxecto: 100.210 €
Axuda Xunta de Galicia: 41.100 €

Obxectivos: formar a expertos en cooperación ao
desenvolvemento que poidan traballar nos centros
públicos e privados nacionais e internacionais da
cooperación ao desenvolvemento, así como mellorar as
habilidades de xestión das persoas que participan nas
organizacións non gobernamentais de desenvolvemento
para que poidan formular e xestionar os seus proxectos e
actuacións cun maior grao de eficacia e eficiencia.
Poboación beneficiaria: Os alumnos que participen no
curso de formación específica de posgrao, entre 20 e 30
persoas.
Orzamento total do proxecto: 35.000 €
Axuda Xunta de Galicia: 25.000 €

02. Apoio á realización do “Curso de formación

Curso de formación “A Cooperación Galega.
Metodoloxías de traballo”, para persoal dos centros
galegos de Arxentina.

específica de posgrao sobre cooperación
internacional ao desenvolvemento e xestión de
organizacións non gobernamentais (8ª edición)”
Instrumento de financiamento: convenios
Axente: Instituto Universitario de Estudos Europeos
“Salvador de Madariaga” da Universidade da Coruña
Código/s CRS: 11420 (educación universitaria)
Zona de actuación: Galicia
País: España
Rexión: Europa
Descrición: contribuír á mellora continua da cooperación
para o desenvolvemento galega de forma que as
intervencións xurdidas dende esta comunidade
redunden no beneficio das persoas máis desfavorecidas
nos países do sur e promovan en último termo a loita
contra a pobreza e as metas establecidas nos obxectivos
de desenvolvemento do milenio de Nacións Unidas.

Outros cursos de formación
Curso de formación “A Cooperación Galega. O II PD
da Cooperación Galega”, para empregados públicos
• Impartiuse por persoal da Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e coa UE no mes de novembro
curso de formación “A Cooperación Galega. O II
PD da Cooperación Galega”, na EGAP, tendo como
destinatarios persoal de distintos departamentos da
Xunta de Galicia. Asistiron ao curso 13 empregados e
empregadas públicas.

• Impartiuse por persoal da Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e coa UE e da Delegación da
Xunta de Galicia en Bos Aires, no mes de outubro,
un curso de formación sobre a cooperación ao
desenvolvemento e metodoloxías de traballo, na
Delegación da Xunta de Galicia en Bos Aires que tiña
como destinatarios ao persoal dos centros galegos
de Arxentina. Asistiron ao curso 27 traballadores e
traballadoras dos centros galegos de Arxentina.
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09

Coordinación
interadministrativa

Conferencia Sectorial de Cooperación para o
Desenvolvemento

III Encontro de Comunidades Autónomas e
Cooperación ao Desenvolvemento

Un representante da Xunta de Galicia participou nas
xuntanzas da Conferencia Sectorial de Cooperación para
o Desenvolvemento do 4 de febreiro e do 8 de setembro.

Representantes da Xunta de Galicia asistiron os días 6 e 7
de maio de 2010 na localidade de Palma de Mallorca ao III
Encontro de Comunidades Autónomas e Cooperación ao
Desenvolvemento. Neste foro, responsables das axencias
e departamentos de cooperación das comunidades
autónomas reuníronse cos responsables da AECID para
abordar novos modelos de loita contra a pobreza e
procurar unha maior coordinación nas actuacións en
materia de cooperación exterior entre as comunidades
e a Axencia Española de Cooperación Internacional ao
Desenvolvemento.

A Conferencia Sectorial de Cooperación para o
Desenvolvemento está presidida polo ministro de
Asuntos Exteriores e de Cooperación, e reúne a todos
os conselleiros autonómicos responsables do ámbito de
cooperación a desenvolvemento e a representantes da
FEMP.
A Conferencia Sectorial foi constituída no mes de outubro
do ano 2009, e no ano 2010 aprobou o seu regulamento
de organización e funcionamento.

No encontro afondouse na visibilización e posta
en valor da realidade de cada unha das políticas de
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desenvolvemento autonómicas, mostrando os elementos
comúns e os diferenciadores e na necesidade de traballar
en prol de consensos nos temas tratados. Tamén
se levaron a cabo dous obradoiros temáticos sobre
educación para o desenvolvemento e a cooperación
directa descentralizada.

Consello de Acción Exterior (CAEX)
O Consello de Acción Exterior, órgano de traballo
asesor da Xunta de Galicia en materia de acción
exterior, constituíuse o 16 de abril. Na xuntanza do 29
de novembro aprobou o documento a “Acción exterior
de Galicia. Prioridades de actuación”, que contén unha
listaxe de temáticas, propostas e compromisos no eido
da acción exterior da comunidade autónoma; entre
outras prioridades aparece sinalada a cooperación ao
desenvolvemento.
No CAEX están representados tanto a Coordinadora
Galega de ONGD coma o Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional (IGADI).

Acordo de Colaboración coa Axencia das Nacións
Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO)
Con data 10 de decembro asinouse un Acordo para
establecer o marco de colaboración entre a Xunta de
Galicia e a FAO, de conformidade co Acordo-Marco
asinado entre España e a FAO o 27 de xaneiro de 2004.
Esta colaboración abarcará todos os temas de interese
común relativo á agricultura, a pesca, a alimentación,
o desenvolvemento e a economía rural e, en particular,
as iniciativas encamiñadas ao desenvolvemento destes
sectores nos países máis necesitados.
Aínda que o acordo marco non ten obrigas económicas
para a Xunta de Galicia, a Xunta e a FAO poderán convir
na realización conxunta de proxectos de cooperación
técnica, de acordo co establecido nos convenios de
colaboración asinados para eses fins.

Cumio das Rexións do Mundo sobre Seguridade
Alimentaria.

Premio de Cooperación Urbana 2010
A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
colaborou a nivel institucional co Consorcio da Cidade
de Santiago de Compostela e coa AECID, na convocatoria
da edición 2010 do Premio Santiago de Compostela de
Cooperación Urbana, destinado a recoñecer e fomentar
iniciativas públicas de creación e recuperación de ámbitos
de cohesión nas cidades históricas de América Latina a
través da transformación e a mellora do espazo urbano.
Á citada convocatoria desta iniciativa, promovida polo
Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela,
presentáronse 33 traballos procedentes de distintos
países, séndolle concedido o Premio ao proxecto titulado
“Campo Santa Villatina” en Medellín (Colombia), que
consiste na creación dun parque con vocación ecolóxica
para a consolidación urbana desta zona perimetral na
que a cidade se encontra coa natureza que a rodea.

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE participou
os días 18 e 19 de xaneiro en Dakar (Senegal) no Cumio
das Rexións do Mundo sobre Seguridade Alimentaria.
O evento foi organizado polo Goberno de Senegal, a
Conferencia de Rexións Periféricas Marítimas de Europa
(CRPM), e a Organización de Nacións Unidas sobre
Agricultura e Alimentación (FAO)
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A Xunta de Galicia informou neste evento sobre o
“Programa para a Formación da Pesca Artesanal en
Centroamérica”, que desde o ano 2007 a Cooperación
Galega desenvolve na dita rexión.

Conferencia Europea para a Reconstrución e
Estabilización de Haití
No mes de xullo celebrouse en Lugo a Conferencia
Europea para a Reconstrución e Estabilización de Haití,
que reuniu a representantes de distintas administracións
públicas españolas, da Unión Europea e de organismos
internacionais con representantes do Goberno haitiano,
co fin de debater sobre a evolución e perspectivas do
proceso de reconstrución e impulsar o intercambio de
información sobre as accións e proxectos que están
executando a Unión Europea e os estados membros,
as axencias nacionais de cooperación e os diferentes

organismos e institucións internacionais e europeos no
país despois do terremoto sufrido no mes de xaneiro
de 2010, en distintos sectores de actuación como o do
turismo, desenvolvemento territorial, enerxías renovables,
descentralización, agricultura e alimentación, etc.
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Visita institucional a Cabo Verde
No mes de decembro o director xeral de Relacións
Exteriores e coa UE realizou unha visita institucional a
Cabo Verde, para realizar o seguimento das actuacións
financiadas pola cooperación galega nese país, viaxe na
que se entrevistou con distintas autoridades locais e na
que visitou distintos proxectos de desenvolvemento.
Cabo Verde é un país prioritario para a Cooperación
Galega, de acordo co establecido no II Plan director,
no que ven traballado principalmente o Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade na execución de
proxectos de desenvolvemento no ámbito municipalista
e a Consellería do Mar, a través da Fundación Cetmar,
executando proxectos de cooperación no ámbito do
desenvolvemento sostible da pesca artesanal.

Infor me 2010 de Cooperación Galega
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Conmemoración
de datas significativas para a cooperación
ao desenvolvemento

Día do Cooperante
A Cooperación Galega conmemorou como cada ano o
Día do Cooperante, co propósito de visualizar o traballo
deste colectivo e recoñecer a súa importante tarefa para
construír un mundo máis igualitario e xusto, cun acto
institucional ao que estiveron invitados os representantes
do sector galego da cooperación no que se presentou o
Rexistro de Cooperantes Galegos no Exterior.

Día dos Dereitos Humanos
A Cooperación Galega sumouse a conmemoración do
Día mundial dos Dereitos Humanos co propósito de dar a
coñecer á sociedade tanto os resultados acadados como
os futuros retos na loita contra a pobreza. Neste ano
colaborouse financeiramente na organización do Foro
2010 celebrado en Santiago durante o mes de decembro,
que incluíu un Congreso Internacional sobre Dereitos
Humanos.

Conmemoración do 65 aniversario das Nacións
Unidas
O Goberno galego sumouse ó día 24 de outubro ao 65
aniversario das Nacións Unidas, organización coa que
comparte os altos ideais da organización na súa loita contra
a violencia e a pobreza e en prol do desenvolvemento,
a igualdade, os respecto aos dereitos humanos e a
paz, cunha declaración institucional e facendo ondear
a bandeira e colocando un cartel conmemorativo do
evento nas dependencias dos servizos centrais da Xunta
en San Caetano
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Publicacións
e comunicacións

Publicación do Informe 2009 da Cooperación
Galega

Publicación do II Plan director da Cooperación
Galega 2010-2013

Como cada ano, publicouse o informe anual de actividades
do ano anterior, que deu conta das actuacións financiadas
no ano 2009 pola Cooperación Galega.

O II Plan director da Cooperación Galega para o
Desenvolvemento 2010-2013 responde ao mandato da lei
3/2003 de cooperación galega para o desenvolvemento,
que establece que a citada cooperación debe articularse
en plans directores cuadrienais e en plan anuais.
Concluído o período de vixencia do I Plan director da
Cooperación Galega 2006-2009, acometeuse un segundo
ciclo de planificación 2010-2013.

Publicáronse 1.100 exemplares deste informe, que foron
distribuídos aos axentes de cooperación e ás distintas
Administracións Públicas.

O 5 de marzo, a proposta realizada pola Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza deste II
Plan director recibiu o respaldo unánime dos 3 órganos
de coordinación e asesoramento da Cooperación Galega
- as Comisións Interdepartamental e Interterritorial (nas
que están representadas as Administracións Autonómica
e Local) e o Consello Galego de Cooperación para o
Desenvolvemento (no que están representados todos
os axentes sociais de cooperación) -, sendo aprobado
polo Consello da Xunta o 15 de abril. A súa aprobación
definitiva, por unanimidade dos tres grupos políticos
representados no Parlamento de Galicia produciuse por
acordo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior do 16 de Xuño de 2010.
Unha vez aprobado, publicáronse 1.100 exemplares do II
Plan director da Cooperación Galega que se distribuíron
aos axentes de cooperación e ás distintas Administracións
Públicas.
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Actualización do Catálogo de Recursos Educativos
na web www.cooperaciongalega.org
A páxina web da Cooperación Galega é un espazo
de encontro e intercambio. A través dela canalízase a
información que se xera no ámbito das ONGD e todos os
actores que en Galicia operan no eido da cooperación, e
nomeadamente as actuacións que leva a cabo dende a
Xunta de Galicia a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e
coa Unión Europea. En concreto, conta cun espazo no que
recolle o Catálogo de Recursos Educativos, actualizados
e renovados coa nova convocatoria de educación para o
desenvolvemento 2010.
O obxectivo deste catálogo é achegar ao profesorado
os proxectos destinados ao ámbito educativo, así
como proporcionar unha ferramenta útil para que os
docentes participar activamente na educación para o
desenvolvemento, coa que a meirande parte deles están
comprometidos e involucrados.

O catálogo vía web ten como obxecto que a páxina sexa
un banco de recursos on line que ofreza ao profesorado
todos os materiais educativos. Estes encádranse en dous
grandes ámbitos de traballo docente: no primeiro, os
recursos e materiais de cooperación exterior susceptibles
de empregarse como apoio curricular directo de materias
específicas (educación para a cidadanía, ciencias do
mundo contemporáneo, etcétera), no segundo ámbito,
e complementario ao primeiro, sitúanse os recursos
que se constitúen en banco de materias transversais e
de educación en valores destinados especialmente ao
traballo de acción titorial, e non en materias específicas.
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Outras actuacións
Acto de sinatura de adhesión de apoio do Goberno
galego á Campaña Mundial: Un gol pola Educación
A cooperación galega sumouse á campaña 1 Gol pola
Educación cun acto que tivo lugar o 27 de maio, no que o
presidente da Xunta de Galicia recibiu aos embaixadores
escolares e representantes das ONGD participantes na
Campaña Mundial pola Educación 2010.
A campaña 1 Gol pola Educación é unha iniciativa
promovida pola Campaña Mundial pola Educación e
apoiada polo corpo directivo da Federación Internacional
de Fútbol, FIFA, que ten como obxectivo esixir aos/ás
líderes políticos que destinen os recursos necesarios para
facer realidade o seu compromiso de lograr a educación
para todos e todas en 2015

No acto estiveron presentes, ademais de representantes
da Xunta, alumnos, alumnas e docentes dos centros
educativos CEIP López Ferreiro, IES Eduardo Pondal e
o IES Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela,
que actuaron como embaixadores/as escolares en
representación dos centros educativos galegos
participantes na Campaña Mundial pola Educación 2010,
estudantes da Universidade de Santiago de Compostela
e representantes das ONG que integran a campaña en
Galicia.
No acto, os embaixadores escolares e os representantes
das ONGD que integran a Campaña Mundial pola
Educación en Galicia entregaron ao presidente da Xunta
de Galicia as peticións dos e das escolares galegas
participantes na campaña e un balón elaborado polos
nenos/as e leváronlle unha mensaxe de parte dos 72
millóns de nenas e nenos que non van á escola e tamén
de parte dos case 800 millóns de persoas que son
analfabetas: QUEREMOS IR Á ESCOLA!!!
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Participación do director xeral no foro “A eficacia
das organizacións da sociedade civil europea no
desenvolvemento”

No mes de marzo, unha vez publicadas as convocatorias
no DOG, técnicos da dirección xeral presentaron aos
axentes de cooperación as convocatorias de axudas e
subvencións para proxectos de cooperación no exterior,
para proxectos de educación para o desenvolvemento e
de fortalecemento e consolidación de ONGD, ademais da
nova convocatoria de proxectos de acción humanitaria.
Na presentación, informouse das novidades introducidas
nas convocatorias, tras a aprobación do II Plan director da
cooperación galega

Divulgación de actuacións da Cooperación Galega

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE participou
no mes de xuño na xornada destinada á consulta
europea, no marco do foro “A eficacia das organizacións
da sociedade civil europea no desenvolvemento”,
organizado polas coordinadoras europea, española e
galega de ONGD.
O foro, celebrado en Compostela, estaba integrado no
espazo internacional de reflexión denominado Open
Forum, que busca definir un marco de traballo global
sobre a eficacia do desenvolvemento desde a visión das
organizacións da sociedade civil.

Presentación ao sector das ordes reguladoras
de concesión de subvencións a proxectos de
cooperación

Co fin de cumprir cos obxectivos establecidos no II Plan
director de facilitar o acceso público a toda a información
sobre as actividades de cooperación e de realizar
unha política activa e integral de educación para o
desenvolvemento da sociedade galega, colaborouse coa
Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso),
que realizou a divulgación das actuacións de avaliación
dos proxectos de pesca financiados pola Xunta en
Centroamérica ou da viaxe institucional do director xeral
a Cabo Verde.

Campaña de promoción dos Obxectivos de Milenio
(ODM)
A Cooperación Galega sumouse á Campaña de promoción
dos ODM “Sen escusas 2015” colaborando na difusión da
campaña incluíndo un enlace á mesma na paxina web da
Cooperación Galega.
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Plan anual de avaliacións
Realizáronse as seguintes avaliacións externas de
proxectos de cooperación no exterior:
• Avaliación intermedia da Iniciativa de desenvolvemento integral para a mellora do Barrio Santa Lucía/
La Mosca. Santiago de los Caballeros na República
Dominicana. No marco do convenio de colaboración
asinado coa entidade Fundación de Desarrollo Loma y
Salud (Fundelosa) realizouse unha avaliación intermedia da intervención que foi adxudicada a unha consultora local (Rosa Arlene María)
• Avaliación do Programa de formación de pescadores
artesanais en Centroamérica (Profopac).
• Avaliación final dos proxectos de desenvolvemento
pesqueiro no Golfo de Fonseca da ONGD Amigos da
Terra Galicia que recibiron financiamento da Xunta de
Galicia os anos 2005 a 2009.
• Avaliación final dos proxectos en materia pesqueira
no Salvador da ONGD Asemblea de Cooperación pola
Paz “Fase I, II e III. Promoción do tecido asociativo de 4
iniciativas de economía solidaria en materia pesqueira
no Salvador”, subvencionados a esta entidade nas
convocatorias públicas de subvencións a proxectos
de ONGD dos anos 2007 a 2009.

Estudos
e informes

Rexistro de cooperantes galegos no exterior
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Elaborouse un rexistro de cooperantes galegos no exterior
que desempeñan o seu labor no ámbito da cooperación
ao desenvolvemento ou da acción humanitaria, tanto
dun modo profesional coma voluntario co fin de contar
cunha base de datos que nos permita obter un sistema
de información debidamente actualizado con datos
fiables de identificación, localización e clasificación dos
cooperantes galegos/as no exterior.
O rexistro conta con 102 cooperantes inscritos no ano
2010. Ademais da base de datos, posibilitase unha

metodoloxía de actualización do censo de forma periódica
co desenvolvemento dunha aplicación informática que
facilita a actualización da base de datos obtida, a través
da web cooperaciongalega.org
Os resultados do traballo foron presentados nun acto
celebrado con motivo do Día do Cooperante, o 8 de
setembro.
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Modificacións normativas

Modificación do Decreto 326/2004, do 29 de
decembro, polo que se regulan os órganos de
coordinación e asesoramento en materia de
cooperación para o desenvolvemento e polo que se
crea o Rexistro Galego de Axentes de Cooperación
para o Desenvolvemento.
O borrador do decreto recibiu informe favorable do
Congacode na xuntanza do 21 de decembro.
No ano 2011 publicarase a dita modificación normativa.

Novo regulamento de funcionamento do Consello
Galego de Cooperación para o Desenvolvemento.
Elaborouse un novo regulamento deste órgano co fin de
reforzar o seu papel e funcionalidade para unha mellor
coordinación dos actores da Cooperación Galega e
fortalecer as capacidades da Xunta no seu labor directivo,
que foi aprobado polo Pleno do Congacode na xuntanza
de 21 de decembro.
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