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4 We in the World 2022 Nós no Mundo

1. Presentación 

25 anos, da SX á Lei de 
Acción Exterior

Se na última edición do Nós No Mundo 
2020-2021 “Novos tempos para a acción exterior 
de Galicia” centramos o foco no nacemento da 
Lei de Acción Exterior e Cooperación ao Desen-
volvemento e en potencias liñas temáticas para 
desenvolvela, na edición deste Nós No Mundo 
2021-2022, forzamos a ollada histórica para facer 
balance da política pública de acción exterior de 
Galicia, co fito da perspectiva que da a creación 
da Secretaría Xeral da Acción Exterior no organi-
grama político e administrativo da Xunta de Ga-
licia hai agora pouco máis de 25 anos, no 1997.

Para esta misión, sendo construtivos, ao 
tempo que xustos e críticos, contamos na edición 
deste ano en primeiro lugar con 12 artigos de co-
laboradores e investigadores asociados do IGA-
DI, así como membros do noso Consello Reitor 
e Científico, que moito valoramos. O conxunto 
dos artigos retrata unha fotografía histórica das 
distintas patas do que consideramos a acción ex-
terior de Galicia como política pública, con distin-
tas proxeccións na propia Lei de Acción Exterior e 
Cooperación ao Desenvolvemento aprobada no 
2021: Europa, Américas, lusofonía, internaciona-
lización económica, cooperación internacional, 
diplomacia pública e cidadá... 

Entre os artigos que trazan o balance, arran-
camos coa colaboración de Celso Cancela, profe-
sor da Universidade de Vigo e Director da nosa 
revista semestral Tempo Exterior, que retrata 
catro décadas de desenvolvemento da acción in-
ternacional da Xunta, dos primeiros encontros in-
formais á actual Lei. Achegando a vista atrás e ao 
nacemento das Delegacións galegas en Uruguai e 

Arxentina, María Xosé Porteiro artella memoria e 
posibilidades de futuro, así como da mesma ma-
neira fai Serafín Pazos, apuntando ao perfil histó-
rico de Galicia no Comité das Rexións e a última 
Conferencia para o futuro de Europa. 

Posteriormente cruzamos a raia para coñe-
cer o desenvolvemento da Eurorrexión, un pro-
ceso histórico ligado ao proceso de construción 
da UE mais que excede ao mesmo e desborda 
desde múltiples expresións. Para achegarse des-
de a administración autonómica a ese proceso 
histórico contamos con Xosé Lago, que desde a 
perspectiva da AECT traza unhas liñas mestras 
do percorrido, presente e futuro. Imaxinando a 
proxección dese espazo internacional da Euro-
rrexión e a Lusofonía, que ocupa o Título IV da 
Lei de Acción Exterior, contamos co brasigalego, 
Wesley Sateles Guerra, que pensa a entrada de 
España na CPLP pensando en Galicia coma un 
hub para o Brasil na Europa. 

Ademais pensamos elementos relevantes 
aos que non sempre se lles presta a necesaria 
atención, coma o papel do IGAPE no marco da 
acción exterior galega desde o balance histórico 
da internacionalización económica, con Diego 
Sande, o desenvolvemento potencial da Macro-
rexión atlántica con Tamara Espiñeira, e con Mi-
guel Ángel Pellitero, achegámonos os significados 
e a operativa da Axenda 2030 nas institucións ga-
legas, desde os antecedentes da Declaración do 
Milenio do ano 2000.

Por último, achegamos a lupa ao 30 aniver-
sario da Coordinadora Galega de ONGD´s con 
Xosé Luis Pastoriza, pechando o número con dúas 
crónicas cruzadas de voluntarios galegos dian-
te da crise de refuxiadas da Guerra da Ucraína, 
a de Manuel Morán e a de Daniel Castor L. que 
desde A Coruña e Polonia achégannos ao opera-
tivo concreto da crise humanitaria na que Europa 
acaba de entrar e na que inevitablemente tamén 
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se inxire na nosa acción exterior. Pechamos esta 
última serie de artigos arredor da paradiploma-
cia cidadá, cunha ollada fugaz ao perfil do IGADI 
coma ferramenta de diplomacia pública galega 
no noso trinta aniversario celebrado no 2021.

A súa vez, esta edición do Nós No Mundo 
21-22 conta cunha colección de entrevistas es-
peciais, por medio de seis preguntas, aos repre-
sentantes das tres forzas maioritarias en Galicia 
con presenza no Parlamento, que procuran a súa 
posición inmediata con temas fundamentais, ás 
portas da aprobación da segunda EGAEX, tanto 
do balance histórico, como das posibilidades in-
mediatas e de futuro. Ás mesmas preguntas agré-
ganse as respostas ben informadas, do Director 
Xeral, Jesús Gamallo e a Directora da Fundación 
Galicia Europa, Ana Ramos. Finalmente pecha a 
resposta aos cuestionarios Antonio Martínez Pu-
ñal, profesor emérito da USC de Dereito Interna-
cional e parte do Consello Reitor do IGADI.

En fin, se no ano 2021 acolliamos con entu-
siasmo a aprobación da Lei de Acción Exterior e 
Cooperación ao Desenvolvemento, do 9 de mar-
zo, no 2022 aspiramos a ver como a mesma se 
desenvolve e construímos entre todos un novo 
modus vivendi da acción exterior na sociedade, 
na Xunta e no conxunto do sector público e pri-
vado galego. A segunda EGAEX, agora en pro-
ceso de redacción, ofrece noutra ocasión unha 
oportunidade axeitada. As potencialidades da 
universalidade da marca Galicia son coñecidas 
por todas, mais precísanse medidas de medio-
longo prazo, programas e plans avaliables que 
fagan realidade a Lei e desenvolvan este extraor-
dinario perfil.

1.1. Equipo Informe Nós No Mundo 2021-2022
O equipo do Nós No Mundo 2021-2022, o 

informe anual da acción exterior de Galicia, con-
fórmase nesta edición netamente por especia-

listas galegos, combinando a participación de 
membros do Consello de Redacción da revista 
Tempo Exterior, investigadores asociados do 
IGADI e membros do noso Consello Reitor, así 
coma novos valores e colaboradores vinculados 
ao equipo humano do IGADI. O Nós No Mundo 
cumpre no 2022 o seu 14º aniversario, xa que 
a primeira edición arranca deste informe anual 
comeza co Nós No Mundo 2009-2010.

Celso Cancela é 
investigador asocia-
do e Director da Re-
vista do IGADI, Tem-
po Exterior. Doutor 
en Dereito e licencia-
do en Ciencias Políti-
cas e da Administración pola Universidade de 
Santiago de Compostela. Diploma de Especialis-
ta na Unión Europea pola Universidade da Coru-
ña (1995) e Diploma de Estudos Avanzados pola 
UNED (Programa de Doutoramento en Política 
e Goberno. Subprograma: O proceso político da 
Unión Europea). Na actualidade, é profesor de 
Ciencia Política e da Administración da Universi-
dade de Vigo (Galicia). Imparte docencia na mo-
dalidade presencial e virtual do Grao en Xestión 
e Xestión Pública e no Master online en Xestión 
Pública e Liderado Institucional. 

Foi titular da Cátedra Jean Monnet e de 
dous Módulos Jean Monnet. Tamén forma par-
te da Rede “BorderGov” patrocinada polo So-
cial Scienceses and Humanities Conseil de Re-
cherches (Canadá) e da Red Internacional de 
Juristas para la Integración Americana (RIJIA). 
Os campos de interese investigador están rela-
cionados co proceso de integración europea, en 
particular, co sistema institucional e a constitu-
cionalización da UE, a ampliación, e coa coope-
ración territorial transfronteiriza e a paradiplo-
macia rexional.
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María Xosé Por-
teiro é parte do Con-
sello Reitor do IGADI. 
Viviu en Cuba ata os 
14 anos. Desde 1966 
vive en Vigo. Xornalis-
ta e escritora é unha 
feminista comprometida cos dereitos humanos e 
participou activamente na vida pública. Foi a pri-
meira delegada da Xunta de Galicia no exterior 
(Arxentina e Uruguai) entre 2007 e 2009; ao seu 
retorno foi galardoada coa Encomenda ao Mérito 
civil “pola súa contribución á proxección exterior 
de España”. En 2019 recibiu o premio Primeiro de 
Maio, de CCOO, ao compromiso social e á solida-
riedade. No 2020, outorgóuselle o premio Ernesti-
na Otero, do Concello de Vigo, polo seu traballo a 
prol do feminismo. 

Traballou en prensa, radio, TV e comunica-
ción corporativa. Como xestora cultural, sendo di-
rectora xerente de INCOLSA, traballou na Capita-
lidade europea da cultura da cidade de Santiago; 
de 2009 a 2011 dirixiu u Museo del Ferrocarril de 
Madrid-Delicias e a comunicación corporativa da 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Ten pu-
blicado diferentes obras individuais ou colectivas, 
que abranguen biografía (Celso Emilio Ferreiro, 
compañeiro do vento e das estrelas, Akal, 1981). 
Ensaio (Quen é quen no primeiro parlamento ga-
lego, EE.Xerais, 1981; Vine ví y hablé, las mujeres 
frente al discurso público, Ed. Auga, 2012; #ta-
méneu, Ed. Lar Libros, 2021. Narrativa (Covardes, 
Ed. Ir Indo, 2001; Sándalo, Ed. Galaxia, 2019; Bus-
cando a Clara, Ed. Elvira, 2019; Novelas para Julia 
- Vivas e libres, Ed. Galaxia, 2020; Cobardes, Ed. 
Belagua, 2021. Desde 2018, dirixe o Centro de Do-
cumentación en Igualdade e Feminismos do Con-
sello da Cultura Galega e desde 2019 é adxunta á 
Valedoría do Pobo.

Serafín Pazos é 
investigador asociado 
do IGADI, no 2021-
2022 coordinou o nú-
mero 44 da revista 
Tempo Exterior (xullo 
2022), co monográfi-
co “Vinte anos de representación dos gobernos 
territoriais na UE”. Doutor e Master en Unión Eu-
ropea, Licenciado en Ciencias Políticas e da Admi-
nistración e Diplomado en Xestión Financeira Pú-
blica. Foi analista de políticas europeas para varias 
comunidades autónomas británicas e autoridades 
rexionais, con 17 anos de experiencia profesional 
en Bruxelas. De 2008 a 2018 foi o coordinador do 
Grupo de Expertos en Cohesión Territorial do Con-
sello de Municipios e Rexións de Europa (CMRE), 
foi membro do Grupo de Expertos en Subsidiarie-
dade do Comité das Rexións (CDR). Como inves-
tigador, é membro da AECPA e da Asociación de 
Estudos Rexionais e publicou artigos e traballos 
colectivos sobre Política Rexional, Gobernanza 
Multinivel e procesos comparados de descentra-
lización ou xestión pública. Foi experto e redactor 
de informes para o Parlamento Europeo, o Parla-
mento británico, o Parlamento escocés, o Comi-
té das Rexións e o Consello de Europa. A súa tese 
de doutoramento Subsidiariedade e gobernanza 
multinivel da UE. Actores, Redes e Axendas, cum 
laude e Premio Extraordinario de Doutoramento 
(Routledge,2019).

Xosé Lago é licen-
ciado en dereito pola 
universidade de San-
tiago de Compostela e 
licenciado en ciencias 
políticas e socioloxía 
pola Universidade 
Complutense de Madrid. Diploma en estudios 
avanzados sobre “procesos políticos contemporâ-
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neos” pola Universidade de Santiago de Com-
postela. E realizou o curso superior sobre dereito 
comunitário. É funcionário da Comunidade Autó-
noma desde 1985, ocupou distintos postos nela. 
Desde o ano 2004, ligado á entón Secretaría Xeral 
de Relacións Exteriores, na actualidade e desde 
o ano 2009 é subdirector xeral de acción exterior 
e cooperación transfronteiriza- Formou parte do 
equipo que preparou a AECT Galicia -Norte de 
Portugal, da que na actualidade é Secretario

Wesley Sá Teles 
Guerra é investigador 
asociado e coordinador 
do Observatorio Gale-
go da Lusofonía do IGA-
DI. É brasileiro, residen-
te em Ourense (Galicia), 
PHd Candidate em Sociologia e Mudanças da So-
ciedade Contemporânea, Mestre em Políticas So-
ciais e Migrações, Mestre em Smartcities, autor 
do livro Cadernos de Paradiplomacia e coautor do 
estudo realizado pelo IGADI, Bases para un Plan 
Brasil. Fundador do Think tank CERES – Centro 
de Estudos das Relações Internacionais do Brasil. 
Contato: wesleysateles@hotmail.com, web: www.
wesleysateles.com

Tamara Espiñei-
ra é investigadora 
asociada do IGADI. 
Politóloga e doutora 
en Xeografía, é ac-
tualmente profesora 
de relacións interna-
cionais e política estranxeira dos Estados unidos 
en Rennes, Francia. Anteriormente, traballou du-
rante 12 anos para a rede europea de cidades At-
lantic Cities. Na súa andaina europea, foi experta 
en varios grupos da Union Europea como o Diálo-
go Estruturado sobre os Fondos Estructurais, ou 
o Grupo da Estratexia Atlántica. Especializada na 

dimensión europea das estratexias urbanas, tra-
ballou como formadora para o programa europeo 
URBACT. Neste senso, é a creadora do concepto 
de diplomacia urbana, nacido a partir da súa tese 
doutoral, presentada en Xaneiro de 2021. Arrai-
gada na planificación e na acción pública, a diplo-
macia urbana defínese como a dimensión trans-
nacional da estratexia urbana, para a que aporta 
solucións que non están dispoñibles (ou óptimas) 
noutros niveis. Dende 2007 realiza unha labor de 
mentorado cos mozos, empresas, asociacións e 
entidades publicas que queren mellorar a súa ca-
rreira profesional ou a súa dimensión europea. O 
premio europeo de Promoción da Empresa reco-
ñeceu en 2020 os seus esforzos neste eido. 

Diego Sande é 
investigador asocia-
do do IGADI e parte 
do Consello de Redac-
ción da Revista Tempo 
Exterior. Profesor de 
Economía Aplicada na 
Universidade de Santiago de Compostela e doutor 
en Economía e Empresa. É ademais funcionario da 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 
As súas liñas de investigación principais céntranse 
no impacto das políticas públicas de innovación 
en Galicia, na xestión e aplicación dos Fondos 
Europeos para o desenvolvemento rexional e na 
innovación tecnolóxica medioambiental. Colabo-
ra co Grupo de Investigación ICEDE (Innovación, 
Cambio Estrutural e Desenvolvemento) da Univer-
sidade de Santiago de Compostela e co IGADI (Ins-
tituto Galego de Documentación Internacional). 
Forma parte do Consello de Redacción da Revista 
Tempo Exterior. Participou en numerosos congre-
sos nacionais e internacionais e publicou libros e 
numerosos artigos en revistas científicas e técni-
cas, ademais de colaborar con diferentes medios 
de comunicación. 
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Miguel Angel 
Pellitero é investi-
gador asociado do 
IGADI. Economista 
con coñecementos 
aplicados en estu-
dos sobre desenvol-
vemento sostible, 
desigualdades socioeconómicas e procesos de 
transformación e cambio estrutural. Experien-
cia en integración da sustentabilidade no ámbito 
empresarial e desenvolvemento estratéxico. Es-
pecialmente a partir do marco de referencia da 
Axenda 2030 e os 17 ODS.

Xosé Luís Pasto-
riza é Doutor en Filo-
sofía e investigador 
asociado do IGADI. 
Investigador e consul-
tor especializado en 
política pública de coo-
peración para o desenvolvemento. Licenciado en 
Filosofía e Master en Desenvolvemento Local pola 
Universidade de Santiago de Compostela. Realizou 
estudos de posgrao (MSc NGOs and Development) 
na London School of Economics & Political Science 
cunha bolsa da Fundación Barrié. As súas investi-
gacións e publicacións sobre cooperación para o 
desenvolvemento en Galicia e educación para ci-
dadanía global poden consultarse en aberto en 
redes sociais de investigación como academia.edu 
ou researchgate.net. No eido da cooperación ten 
traballado na Coordinadora Galega de ONGD e na 
Fundación Entreculturas e ten facilitado os proce-
sos participativos de elaboración e avaliación do III 
e IV Plan Director da Cooperación Galega. É socio 
da Rede Española de Estudios de Desarrollo (REE-
DES) e padroeiro da Fundación Isla Couto. Actual-
mente imparte docencia na Facultade de Filosofía 
da Universidade de Santiago de Compostela.

Manuel Morán 
é colaborador e socio 
do IGADI. Naceu en 
León en 1954. Aos tres 
meses, debido á profe-
sión do seu pai -veteri-
nario rural-, trasladou-
se a vivir a Galicia, rexión na que pasou boa parte 
da súa vida xuvenil, en diversas poboacións, pero 
sobre todo na Coruña. Estudou Dereito na USC, 
promoción 1972-1977. Despois de varios anos vi-
vindo fóra de Galicia, tanto en cidades españolas 
como europeas, en 1985 empezou a traballar na 
Xunta de Galicia.

Funcionario do Corpo Superior desde 1992, 
ocupou diversos postos, case sempre vinculado 
á área das relacións exteriores, en especial os te-
mas relacionados coa UE. Entre 1993-1999 dirixiu 
a oficina en Bruxelas da Fundación Galicia-Europa. 
Xubilado desde 2020, segue por vocación o día a 
día dos temas internacionais, formando parte de 
entidades como o IGADI.

Daniel Prieto de 
Andrés é investigador 
novel do IGADI. Ga-
duado en Ciencias Po-
líticas e da Administra-
ción pola Universidade 
de Santiago de Com-
postela (2021). A través do seu Traballo de Fin de 
Grao presentado no 2021 e titulado “Crise en Eu-
ropa: os casos de Crimea e Donbas. Unha análise 
dende a teoría do conflito.” entrou em contacto 
co análise de conflitos internacionais no espazo 
pos-soviético. Actualmente vive en Polonia e é 
Voluntario dos “European Solidarity Corps” na or-
ganización CIM Horyzonty, na cidade de Poznań. 
Ademais disto tamén mantén relación co mun-
do da interpretación participando como actor en 
proxectos como Reboiras (2020).
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Daniel González 
Palau é Director do 
IGADI desde o 2017. 
Licenciado en Ciencia 
Política (2000-2005) 
pola USC, ten un Mas-
ter en Cooperación In-
ternacional e Desenvolvemento e un Curso de es-
pecialización en Xestión Cultural, ambos pola USC. 
Entre o 2009 e o 2015 desenvolveuse como téc-
nico de educación para a cidadanía global (2009-
2022) e despois coma Secretario (2011-2015), do 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. A 
súa primeira publicación no IGADI foi “Os irman-
damentos em Galicia (2009): Globalización, redes 
e goberno local”. Desde o 2014, realiza a investiga-
ción “Uma Historia para o S.XXI” arredor da inicia-
tiva popular e posterior Lei Paz Andrade. 

1.2. 30 Anos de IGADI
En 1991, o Instituto Galego de Análise e Do-

cumentación Internacional, IGADI (www.igadi.
gal), naceu como un proxecto independente de 
partidos ou empresas, co propósito de construír 
un think tank para as relacións internacionais ca-
paz de proxectar a Galicia na sociedade global.

Entre os fitos desde a súa fundación, cómpre 
destacar que:
 » O IGADI publica cunha periodicidade semestral 

a súa revista académica de relacións interna-
cionais e estudos globais, Tempo Exterior, cun 
consello de redacción e consello científico liga-
do á universidade galega e internacional.

 » O IGADI publica regularmente informes anuais, 
como o IGADI Annual Report, de relacións in-
ternacionais e xeopolítica global, e o seu anua-
rio sobre a acción exterior de Galicia, Nós No 
Mundo.

 » O IGADI converteuse nos seus trinta anos de ac-
tividade nunha escola e canteira de analistas en 

xeopolítica e estudos globais de referencia, si-
tuándose notablemente entre os think tanks do 
estado español, segundo o ránking que elabora 
cada exercicio a Universidade de Pensilvania.

 » O IGADI elaborou o primeiro Libro branco da 
acción exterior de Galicia no ano 2003, duran-
te a presidencia de Manuel Fraga.

 » O IGADI é unha entidade de recoñecido presti-
xio no ámbito dos estudos chineses, impulsor 
do Observatorio de la Política China. Xulio Ríos, 
fundador e presidente de honra da entidade, 
gañou o premio Cátedra China en 2018 e o pre-
mio Casa Asia en 2020. 

 » O IGADI deseñou e puxo en marcha en 2009 
o proxecto OGALUS (Observatorio Galego da 
Lusofonía) que, atendendo ás realidades, his-
toria, sinerxías e intereses do país, atende de 
xeito permanente ao espazo internacional da 
lusofonía. No 2022 organizou co CEPESE e a 
Universidade Fernando Pessoa o II Congresso 
de Ação Humanitária e Cooperação para o Des-
envolvimento. 

 » O IGADI forma parte, na súa calidade de en-
tidade experta, do Consello galego de acción 
exterior da Xunta de Galicia desde a súa cons-
titución en 2010.

 » No marco da Estratexia galega de acción ex-
terior (EGAEX) impulsada pola Xunta de Gali-
cia, en funcionamento desde o 1 de marzo de 
2018, cítase expresamente ao IGADI como ac-
tor chave para a acción exterior de Galicia en 
Asia e China. Na EGAEX, no seu balance históri-
co, tamén se recoñece a participación do IGADI 
nos principais consensos arredor da traxecto-
ria da acción exterior de Galicia.

 » O IGADI elaborou durante o mandato muni-
cipal 2015-2019 os estudos para as Bases de 
acción exterior dos concellos de Santiago de 
Compostela, A Coruña, Pontevedra e Lugo. O 
21 de marzo de 2019 o pleno do Concello da 
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Coruña aprobou por unanimidade, co voto fa-
vorable de todos os grupos, a declaración insti-
tucional «A Coruña no mundo global do século 
XXI» en apoio ao devandito documento.

 » O IGADI executou o proxecto «O Xacobeo 
2021 e a Ruta da Seda: Camiños para o diá-
logo Oriente-Occidente» entre o 1 de outubro 
de 2019 e o 30 de outubro de 2020, froito da 
convocatoria de proxectos da Xunta de Galicia 
«O teu Xacobeo». A iniciativa representou de 
facto un fito na historia das relacións entre Ga-
licia, España e China. 

 » O IGADI realizou, o 17 de decembro de 2020, 
un encontro global online con investigadores 
de até 17 países para reflexionar e abordar 
o estado do mundo trala pandemia da CO-
VID-19, e todo co ánimo de impulsar unha 
maior cooperación internacional e tradución 
cultural fronte aos riscos globais no marco do 
impulso do ideario fundacional das Nacións 
Unidas, principio estatutario da asociación.

 » Durante o 2021 o IGADI realizou estudos de 
investigación para distintas institucións ga-
legas, fundacións de ámbito internacional e 
empresas, sempre en liña cos nosos ámbitos 
de investigación estratéxica: xeopolítica e se-
guridade, paradiplomacia e acción exterior e 
cooperación internacional. 

 » O 10 de setembro do 2021 o IGADI cumpriu 30 
anos e o 1 de outubro celebrámolo nun acto 
no Consello da Cultura de Galicia, onde fes-
texamos a nosa historia apostando por darlle 
continuidade ao tempo que innovando novas 
posibilidades. Na celebración do 30 aniversa-
rio presentáronse os Libros Homenaxe a Xulio 
Ríos «Unha vida de compromiso para unha 
Galicia universal» e «De Galicia a China: Don-
de hay voluntad hay un camino».

O IGADI é unha plataforma para investigado-
res de todo o mundo, pola súa difusión e impacto, 

para vehicular análises e opinións sobre a actua-
lidade internacional, arredor daquelas cuestións 
que determinan o devir e perspectivas en Galicia 
e no mundo. A través do seu portal (www.igadi.
gal), de medios de comunicación e centros de in-
vestigación asociados ao longo do planeta, o IGA-
DI auspicia cada ano a publicación de centos de 
artigos e publicacións regulares como esta edición 
do Nós No Mundo.

En marzo de 2022 renovou a súa Xunta Di-
rectiva, avanzando no relevo xeracional da enti-
dade, cun espírito baseado no mantemento dos 
principios fundacionais e co ánimo de consolidar 
o proxecto sólido a medio e longo prazo. 

O 10 de setembro do 2022 o IGADI cumprirá 
31 anos.
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Celso Cancela Outeda

2. Unha ollada a catro 
décadas de acción exterior 
galega: dos contactos 
furtivos á Lei de Acción 
Exterior de 2021

Introdución 
A xuntanza dun funcionario ou representante 

político galego cun homólogo estranxeiro é un fei-
to normal, habitual e legal. Cando as institucións 
galegas comezaron a súa andaina nos 80 a situa-
ción era ben distinta. Os contactos episódicos 
coas autoridades alén do Miño para tratar cues-
tións de interese común debían realizarse de xeito 
furtivo ou disimulado. Hoxe existe un marco legal, 
autonómico e estatal, que ampara a denominada 
acción exterior galega. Estas páxinas presentan 
de forma abreviada unha panorámica histórica 
da acción exterior despregada polo Goberno ga-
lego durante catro décadas. Desde as primeiras 
iniciativas episódicas, illadas e limitadas, a acción 
exterior evolucionou ata a configuración dun mar-
co legal propio (Lei de Acción Exterior, 2021) que 
asume a acción exterior como unha fenómeno co-
tiá, integral e indispensable para o autogoberno 
galego no que están chamados a participar diver-
sos actores.

A diáspora galega, a fronteira con Portugal 
e a pertenza á UE foron factores catalizadores e, 
ao mesmo tempo, lexitimadores da acción ex-
terior galega. Así, os territorios que atraeron a 
atención galega foron Portugal, Europa, especial-
mente a UE, América Latina e, posteriormente, os 
países da lusofonía. Isto tamén explica que, nun 
principio, as áreas temáticas prioritarias fosen 
a cooperación transfronteiriza, a asistencia aos 

emigrantes galegos ou a presenza e actuación nas 
institucións europeas. Despois, a cooperación ao 
desenvolvemento, o fomento da internacionaliza-
ción das empresas galegas, a proxección exterior 
da imaxe de Galicia viñeron a aumentar e comple-
tar ese conxunto. 

Primeiras experiencias
Os iniciáticos contactos externos do Goberno 

galego foron coas autoridades portuguesas para 
coordinar iniciativas en materia de comunicacións, 
infraestruturas de paso fronteirizo, intercambios 
culturais e científicos. En 1982, o presidente Fer-
nández Albor viaxou a Porto para asinar un conve-
nio de colaboración entre a Xunta e a Comisión de 
Coordinación da Rexión Norte de Portugal. Esta 
foi seguida por outra viaxe oficial (1984) ao norte 
de Portugal. A diáspora galega en América Latina 
tamén centrou a atención galega. En 1982, o pre-
sidente Albor viaxou a Bos Aires (e a Montevideo 
e Río de Xaneiro) con motivo do 75º aniversario 
do emblemático Centro Galego bonaerense.

Institucionalización e formulación da acción 
exterior

O presidente González Laxe continuou as via-
xes institucionais a América (Arxentina, Uruguai, 
Venezuela) que se enchían con xuntanzas con au-
toridades políticas e axentes empresariais. A no-
vidade principal foi a constitución da Fundación 
Galicia-Europa (1988) que pretendía servir como 
canle bidireccional coas Comunidades Europeas. 

En 1989, o acceso de Manuel Fraga á presi-
dencia da Xunta supuxo a potenciación política 
da acción exterior e a configuración progresiva 
dunha organización administrativa integrada na 
estrutura da Xunta encargada desta área. En 1990 
creouse a Secretaría Xeral de Relacións coas Co-
munidades Galegas para realizar accións asisten-
cial-humanitarias a favor do colectivo emigran-



13We in the World 2022 Nós no Mundo

W W W. I G A D I .G A LW W W. I G A D I .G A L

te(1). En 1993 botou a andar o Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE) para apoiar a in-
ternacionalización das empresas galegas e atraer 
investimento estranxeiro. Xa en 1997, dunha ban-
da, creouse a Secretaría Xeral de Relacións coa 
Unión Europea e Acción Exterior, dependente da 
Presidencia da Xunta e, doutra banda, a Comisión 
de Acción Exterior da Xunta, presidida polo presi-
dente da Xunta e composta por varios directores, 
secretarios xerais e directores xerais. Este órgano 
estaba orientado á formulación de propostas de 
acción política e á coordinación de iniciativas e 
actuacións da Administración galega. Máis adian-
te (2001), creouse a Consellería de Emigración e 
Cooperación Exterior para atender ás necesida-
des destes dous eidos.

Tamén deben ser referidos os primeiros do-
cumentos estratéxicos destinados a formular e 
artellar a acción exterior (prioridades xeográficas 
e sectoriais). Neste senso, en 1998, presentouse 
o I Programa Cuadrienal de Acción Exterior 1998-
2002, seguido polo II Programa Cuadrienal de Ac-
ción Exterior 2003-2006 (2002) e polo Libro Bran-
co da Acción Exterior Galega (2004). 

A acción exterior galega adquiriu un perfil 
máis político e, ao mesmo tempo, personalista, 
a causa do forte liderado de Fraga Iribarne. Mul-
tiplicáronse as viaxes ao exterior do presidente 
da Xunta e diversificáronse os destinos (Améri-
ca, Asia, África e Oceanía). En xeral, durante os 
mandatos do presidente Fraga, asistimos ao ar-
tellamento dun discurso político sobre a acción 
exterior, á definición dunha mínima estratexia, á 
institucionalización e permeabilización no seo da 
Administración galega (coordinación administrati-
va) e á concienciación sobre a crecente relevancia 
da dimensión exterior nas políticas galegas.

(1) Entre 2002 e 2010 estivo en funcionamento a Fundación da 
Emigración de Galicia.

Consolidación
En 2005, Pérez Touriño accedeu á presidencia 

da Xunta. En xeral, a acción exterior despregada 
foi continuísta. Durante o goberno de coalición 
merecen ser subliñados tres aspectos: 
 » o reforzo do aparello executor da acción exte-

rior galega coa creación e inclusión (2006) na 
estrutura orgánica dos órganos superiores de-
pendentes da Presidencia da Xunta de Galicia 
da Secretaría Xeral de Relacións Exteriores. 

 » a creación das delegacións oficiais da Xunta, 
concretamente, en Bos Aires (2007) e Monte-
video (2008). 

 » o desenvolvemento dende una óptica integral 
da Estratexia de Acción Exterior (2007). 

En relación a América Latina, tanto o presi-
dente Touriño coma o vicepresidente Quintana 
(e algúns conselleiros/as) realizaron viaxes insti-
tucionais a Arxentina, Brasil, Uruguai, México ou 
Cuba para promover as relacións económicas e a 
cultura galega, principalmente.

Reorientación e desvalorización institucional 
En 2009, Núñez Feijóo converteuse no cuar-

to presidente da Xunta. Por unha banda, a crise 
económica e as medidas de austeridade e, por 
outra banda, o conflito político entre o Goberno 
español e o catalán (2010) xeraron un clima pouco 
favorable, mesmo desprezativo, respecto da ac-
ción exterior das CCAA. En xeral, a acción exterior 
galega adoptou un perfil económico-funcional, 
orientado á promoción empresarial e comercial. 
En consecuencia, destacan as actividades da Con-
sellería de Economía e Industria e do IGAPE. No 
aspecto organizativo eliminouse a Secretaría Xe-
ral de Relacións Exteriores, sendo substituída pola 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, 
integrada na estrutura orgánica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
Na actualidade, na vixente estrutura do gober-
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no de Alfonso Rueda (2022), esta Dirección Xe-
ral está encadrada na Vicepresidencia Segunda e 
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. En 
definitiva, a acción exterior non recuperou a con-
dición político-administrativa da etapa Fraga ou 
Touriño. Tamén, en 2009, constituíuse o Consello 
de Acción Exterior de Galicia (CAEX) como órgano 
consultivo do Executivo galego(2).

De xeito semellante aos seus predecesores na 
Xunta, o presidente Feijóo realizou (2009 a 2022) 
visitas institucionais a capitais europeas (Bruxelas, 
principalmente) e a América Latina (Uruguai, Mé-
xico, Arxentina, Panamá, Colombia, Brasil, Pe rú ou 
Cuba). Houbo que agardar ata xuño 2017 para que 
un presidente galego realizase a primeira viaxe ins-
titucional á China. Máis recentemente, en 2021, 
reactivou a súa axenda exterior para reunirse en 
Lisboa co presidente da República portuguesa, Re-
belo de Sousa, e co primeiro ministro, Costa.

Outra dimensión da acción exterior galega 
manifestouse a través dos catro plans de coope-
ración ao desenvolvemento (2006-2009, 2010-
2013, 2014-2017 e 2018-2021) promovidos pola 
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e aproba-
dos polo Parlamento de Galicia. Apréciase unha 
relativa continuidade en canto aos países benefi-
ciarios da axuda galega (África lusófona, América 
Central e do Sur).

Marco legal e pluralidade de actores 
No eido cultural, o Parlamento de Galicia 

aprobou, por unanimidade, a Lei 1/2014 para o 
aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos 
coa lusofonía (popularmente denominada “Lei 
Paz-Andrade”). Partindo da afinidade cultural-
lingüística, pretendía estimular as relacións eco-
nómicas, comerciais, culturais... con ese grupo de 
países de lingua portuguesa oficial.

(2) Decreto 368/2009, do 30 de xullo, polo que se crea e regula 
o Consello de Acción Exterior.

Neste mesmo ano, aprobáronse a Lei 2/2014, 
do 25 de marzo, da Acción e do Servizo Exterior do 
Estado e da Lei de Tratados e Asuntos Internacio-
nais. Aínda que ámbalas normas foron impulsadas 
polo goberno conservador de Rajoy no contexto 
do crecente avance do independentismo catalán, 
supuxeron a aceptación política e o recoñecemen-
to legal da dimensión exterior das actuacións das 
CCAA (e das entidades locais). Trala aprobación 
destas leis estatais, o Goberno galego impulsou 
o Decreto 178/2015 polo que se regula a acción 
exterior da Comunidade Autónoma de Galicia(3). 
Dende unha perspectiva integral e coordinada, 
pauta cuestións como a participación do Gober-
no galego nas institucións europeas, así como a 
acción exterior galega fóra deste marco institucio-
nal, a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e as 
relacións co ámbito da lusofonía. ou o protocolo 
que rexe as obrigas de comunicación das viaxes 
ao estranxeiro do presidente e dos conselleiros da 
Xunta. Este Decreto prevía a elaboración da Estra-
texia Galega de Acción Exterior (EGAEX) (4). Presen-
tada en 2018, identifica basicamente os principais 
actores, os sectores temáticos e os espazos xeo-
gráficos da acción exterior e vén a dar continuida-
de aos programas cuadrienais da década dos 90.

Deste xeito, arribamos á aprobación da Lei 
10/2021, pola que se regula a acción exterior e a 
cooperación para o desenvolvemento de Galicia. 
É o primeiro texto de rango legal dirixido a mello-
rar a proxección galega e a coordinación da acción 
exterior, a participación galega na negociación de 
tratados internacionais, a atención dos galegos 
no exterior; a consolidar a Eurorrexión Galicia-

(3) Decreto 178/2015, do 26 de novembro, polo que se regula a 
acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia.

(4) A Estratexia Galega de Acción Exterior pódese consultar en 
https://cpxt.xunta.gal/exteriores-ue/estratexia-galega-de-
accion-exterior?langId=gl_ES A finais de 2021 anunciouse 
o desenvolvemento dunha nova Estratexia Acción Exterior 
Galega para o período 2022-2026.



15We in the World 2022 Nós no Mundo

W W W. I G A D I .G A LW W W. I G A D I .G A L

Norte de Portugal e a súa proxección nos países 
lusófonos, e dotar a Galicia dun maior liderado na 
cooperación ao desenvolvemento. A lei asume a 
crecente internacionalización experimentada en 
diversos ámbitos da competencia e responsabi-
lidade galega. En consecuencia, enumera unha 
serie de sectores nos que se pode realizar acción 
exterior: emigración, emerxencias, formación dos 
empregados públicos, medio ambiente e cambio 
climático, I+D+i, docencia e universidade, cultura 
e lingua, turismo, voluntariado, saúde, sector ma-
rítimo… 

En liña coa extensa e diversa composición do 
CAEX, a norma galega adopta unha concepción 
pluralista e aberta da acción exterior. Asume a 
intervención dunha pluralidade de actores, públi-
cos e privados (“suxeitos privados concorrentes”), 
capacitados para intervir no campo da acción ex-
terior (municipios, universidades, entidades cul-
turais, empresariais…). Este apurado percorrido 
pola acción exterior galega reflicte a progresiva 
capacidade de adaptación ao contexto global, eu-
ropeo e estatal e o constante interese pola acción 
exterior, aínda que a intensidade teña abaleado.
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María Xosé Porteiro 

3. As Delegacións da Xunta 
no exterior

Sen rango diplomático, mais con competen-
cias abondo -fóra das estritamente consulares, de 
defensa, de participación en organismos multila-
terais, ou similares-, a acción e a política exterior 
de Galicia chantan os seus alicerces nunha antiga 
historia diaspórica adiantada á globalización onde 
case ningunha fronteira nos foi allea. Compartida 
pola secretaría do mesmo nome coa de emigra-
ción, algunhas competencias radican en política 
lingüística, promoción económica, cooperación 
ao desenvolvemento e na diplomacia cultural do 
Consello da Cultura Galega. 

A creación das Delegacións de Arxentina e 
Uruguai é un fito salientable nestes vinte e cinco 
anos de política e acción exterior de Galicia. Fun 
designada para botalas a andar e desde outubro 
de 2007 a maio de 2009 vivín e traballei en am-
bos países. A decisión tomouse no ecuador do 
mandato do goberno de coalición PSdeG/BNG 
(2005/2009). No Congreso español fun poñente na 
redacción e debate do Estatuto da Cidadanía Espa-
ñola no Exterior que abriu a porta á nacionalida-
de para netas e netos, unha auténtica revolución 
que sobrecargou aos consulados e que en Galicia 
se valorou como un dereito a consolidar. Con com-
petencias en cultura, acción social, sanidade, pro-
moción económica e cooperación para o desen-
volvemento, e unha clara vontade de colaborar na 
aplicación da extensión da cidadanía, abríronse as 
primeiras delegacións de Galicia no exterior en Ar-
xentina e Uruguai, onde había a maior poboación 
demandante deste dereito de nova xeración.

Malia ser competencia final do goberno cen-
tral, a atención ás dúbidas e a obtención de docu-

mentación requirida para as solicitudes de nacio-
nalidade foron a maior actividade nos primeiros 
tempos. Supoñía a consecución do pasaporte 
comunitario, de alto valor pola mobilidade no es-
pazo Schengen, e permitía prestacións estatais e 
autonómicas. Poder solicitar información perso-
nalizada e tramitar en tempo real nas Delegacións 
asuntos que a distancia dificultaba foi moi ben 
recibido polas colectividades de ambos os dous 
países. Os avances telemáticos posteriores redu-
ciron esta vantaxe, mais ficou o hábito de ter unha 
atención profesional e personalizada. 

A implantación do voto rogado en 2011 su-
puxo un momento complicado. Suprimíase, ade-
mais, o voto nas eleccións locais que propicia-
ban desfiles continuos de próceres municipais e 
provinciais en permanente campaña. Foi, porén, 
unha decisión aceptada porque o progresivo des-
poboamento provocaba que os votos de residen-
tes ausentes determinasen a composición das 
corporacións en localidades que só visitaban oca-
sionalmente. 

Non aconteceu o mesmo coa perda do dere-
ito a votar en eleccións autonómicas e xerais que 
estaba interiorizado e asumido como algo que non 
se debía tocar. Foi unha mala decisión que se corri-
xirá no próximo outono cando remate a complexa 
tramitación nas Cortes da derrogación do voto ro-
gado, auténtica carreira de atrancos para os máis 
de dous millóns de cidadáns españois residentes 
no exterior con dereito a voto, dos que preto de 
medio millón tamén votan nas eleccións galegas. 

No tempo de vixencia do voto rogado a par-
ticipación baixou en dous terzos e, malia ser unha 
competencia estatal, o goberno autonómico sufriu 
as consecuencias do malestar cidadán por unha 
lei que tiña nos galegos ao 17% do total do censo 
de residentes ausentes. Dáse o paradoxo de ter-
mos trece concellos ourensáns, e dous lugueses, 
con máis censados no exterior ca en Galicia. En 
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Ourense nada menos que un 28% do total de elec-
tores están no estranxeiro (101.217 de 359.591) 
o que pode ser causa do interese, discreto pero 
constante, de autoridades provinciais por visitar a 
tanta cidadanía espallada. 

En todo o estado constatouse neste tempo 
unha auténtica febre de creación de “embaixa-
das” autonómicas que chegaron a sumar 120, das 
que unha cuarta parte foron de Cataluña, seguida 
por Andalucía e por Euskadi. O goberno central 
procurou a súa integración nas sedes diplomáticas 
españolas con diferente éxito e rotundo fracaso 
para as delegacións catalás e vascas.

Outro fito destacable nesta etapa é a nova Lei 
10/2021, de 9 de marzo, reguladora da acción ex-
terior e da cooperación para o desenvolvemento 
de Galicia, que se xustificou para abordar a nova 
realidade das comunidades galegas no exterior 
sometidas a procesos de desaparición ou fusión 
que conlevan conflitos no seu patrimonio inmo-
biliario, mobiliario, cultural, ou mesmo sanitario, 
do que é un notable exemplo o caso da crise vivi-
da polo Centro Galego de Buenos Aires intervido 
polo goberno arxentino. 

O coidado e protección deste patrimonio ma-
terial e inmaterial, herdado das xeracións anterio-
res e o necesario anovamento das direccións das 
entidades históricas da colectividade, marcan un 
reto propio do devir do tempo e as lóxicas mu-
danzas que trae consigo a evolución dos países de 
acollida. 

Esta nova lexislación incide tamén no ámbito 
empresarial e tecnolóxico como xeito de recoñe-
cemento da galeguidade, cun papel preeminente 
do asociacionismo. Define, asemade, a condición 
de retornado e prevé actuacións para promover o 
retorno para frear a caída da poboación na Galicia 
territorial. 

A chegada de Alfonso Rueda á presidencia da 
Xunta de Galicia, logo dunha longa etapa como 

Vicepresidente e conselleiro da Presidencia, onde 
estiveron tradicionalmente as secretarías de Asun-
tos Exteriores e a de Emigración, pode supoñer 
unha inflexión para a implicación gobernamental 
nesta materia. O 25 de maio publicouse o Decre-
to 72/2022 que establece os órganos superiores e 
de dirección dependentes da Presidencia entre os 
que, agora, figuran ambas secretarías. 

Unha das primeiras actuacións do presidente 
-agora responsable directo da política e da acción 
exterior, e antes desde a consellería da Presiden-
cia- tivo lugar na entrega dos diplomas das Bol-
sas de Excelencia Mocidade-Exterior da Estratexia 
Retorna, dotadas con 5,5 millóns de euros anuais, 
para estudar un master en Galicia. Desde 2018 
participaron 25.000 persoas de diversas proce-
dencias como Arxentina, resto de España, Vene-
zuela, Brasil, Uruguai ou Cuba. 

No discurso albíscase o camiño da acción ex-
terior neste mandato: “En Galicia sabemos desde 
sempre que non hai fronteiras: os límites xeográ-
ficos nunca se corresponderon coa realidade de 
miles de galegos polo mundo, embaixadores da 
terra”. Animounos a regresar coa axuda da Xunta 
“non só para estudar un master, senón para re-
conectar ou coñecer a vosa terra porque necesi-
tamos todo ese talento galego diseminado polo 
mundo”. 

Se non é un aviso a navegantes, podería se-
mellalo.
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4. Galicia e a Conferencia 
para o Futuro de Europa 

Logo dun ano de discusións, a Conferencia 
sobre o futuro de Europa (CoFoE) concluíu os seus 
traballos nunha sesión plenaria en Estrasburgo o 9 
de Maio de 2022. A CoFoE é o penúltimo estadio e 
resultado dun longo proceso de autoexaminación 
por parte das institucións europeas sobre o futuro 
da UE que se ten tido lugar desde o referendo bri-
tánico (proceso Bratislava-Sibiu 2016-2019, Libro 
Branco sobre o futuro da UE de 2017, Consultas 
e Diálogos Cidadáns que culminaron nas Con-
clusións do Consello Europeo de Decembro de 
2018 ). A pesar de ter sido posta en marcha (con 
grandes dificultades ante os receos de gobernos, 
parlamentos e comisións) coma unha grande no-
vidade, na realidade copia e amplía o formato da 
Convención sobre of Futuro de Europa de euro-
deputados, deputados nacionais, comisarios que 
deu a luz en 2001-2003 ao que sería o Tratado de 
Lisboa. A todo isto esta CoFoE engadiulle, signo 
dos tempos e as tecnoloxías, máis mecanismos de 
participación e representantes da sociedade civil, 
sindicatos e organizacións empresariais. Como 
era predicible a CoFoE rematou con moitos dos 
seus participantes (e rapidamente secundados 
polo Comité de Asuntos Constitucionais do Par-
lamento Europeo, como era predicible) esixindo 
unha Conferencia Intergobernamenal, ou cando 
menos unha nova Convención coma a de hai 20 
anos para redactar un novo tratado.

É pouco probable que isto suceda. De tódo-
los xeitos desde a entrada en vigor de Lisboa en 
2009 tivmásters tratados fiscais e a reforma de 
facto que supón o endebedamento colectivo co 
gallo do COVID-19, Next Generation EU, que tron-

zou o nó gordiano do funcionamento das finanzas 
da UE. Aínda así, a CoFoE ten sido un CoFoE un bo 
termómetro político do papel das Comunidades 
Autónomas e concretamente en Galicia na UE.

Como na Convención de 2001, na CoFoE os 
representantes territoriais proceden fundamen-
talmente (salvo os membros con dobre man-
dato nacional/europeo e territorial) do Comité 
das Rexións. Daquela, como agora, o Comité das 
Rexións (CdR) aproveitou ao máximo o seu anco-
raxe institucional e os seus vínculos cos partidos 
políticos paneuropeos para conseguir non só ata 
22 delegados, senón tamén un asento de obser-
vador no seu Consello Executivo, algo que non 
obtivera hai 20 anos. Ainda máis, as asociacións 
territoriais paneuropeas quedaron totalmente so-
metidas á axenda do CdR, pois os seus supostos 
representantes eran todos membros do CdR. O 
único no que o CdR saíu perdendo foi no feito de 
ter que compartir espazo cos actores da socieda-
de civil, a diferenza da Convención de 2001, que 
fora exclusivamente política.

Daquela como agora as chamadas rexións 
con poder lexislativo (REGLEG) tentaron influír 
directamente na Convención-Conferencia pero 
tamén articulando externamente a elas. Hai vin-
te anos, Galicia de Fraga, xunto con Cataluña, País 
Vasco e Estremadura, tivo un papel moi destaca-
do en REGLEG. Esta rede organizárase daquela 
ao máis alto nivel (presidentes de practicamente 
todas as rexións con competencias lexislativas da 
UEa) co fin de presionar para que estes territorios 
“rexións fortes, rexións constitucionais” tivesen 
un papel específico nos Tratados. Tal e como pro-
puxo en 2001 ao comezo da Comisión no famoso 
informe do parlamentario vasco-francés Alain La-
massoure reflectindo in foro europeo o estatuto 
constitucional que teñen estes territorios in foro 
interno . A pesar do enorme poder político desta 
coalición paneuropea de líderes territoriais, non 
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foron capaces de organizarse o suficiente para pe-
sar na Convención e acabaron por disolverse anos 
despois. 

Por iniciativa de Euskadi, nos albores do Co-
FoE creouse unha nova rede destes territorios, 
esta vez denominada “RLEG”, reunida o 7 de maio 
de 2021 (coa presenza de Lamassoure , para signi-
ficar aínda máis a reencarnación desta iniciativa) 
para solicitar de novo, como xa fixo hai 20 anos, 
que se recoñeza un estatuto específico nos trata-
dos e por suposto, postos na propia CoFoE, o que 
non ocorreu. 

Porén, a diferenza das máis de sesenta 
rexións de hai 20 anos (polo menos en papel) só 
14 ofrecéronse para participar nesta nova rede : 
Illas Aaland , Azores, Baleares, País Vasco, Carintia, 
Cataluña, Flandes, Baixa Austria, Salzburgo, Tirol, 
Alta Austria, Comunidade Valenciana, Vorarlberg 
e Córcega como observadores. 

Desta volta, Galicia claramente non estaba 
entre eles. Agora ben, iso non implica que non 
quixera involucrarse coma daquela. Nese sentido, 
a antigüidade e a continuidade poderían ter xo-
gado ao seu favor. O director xeral de Relacións 
Exteriores e coa Unión Europea é o mesmo que 
hai 20 anos e leva máis dun cuarto de século 
como membro activo do grupo PPE do Comité das 
Rexións (por iso, sen sendo observador do CDR na 
Convención hai vinte anos, puido participar nal-
gúns debates). Galicia tamén ten sido un membro 
bastante activo da asociación paneuropea dos le-
xislativos “rexionais”, CALRE, que, a diferenza da 
REGLEG (en parte pola súa maior homoxeneida-
de, os parlamentos son máis parecidos entre si 
que os gobernos). ) sobreviviu aos anos de crise 
económica e apatía na construción europea a fi-
nais da última década. 

Aparte de que a Galicia de hoxe non é politi-
camente a de hai 20 anos, cun Fraga que deixaba 
aos seus técnicos e cargos negociar cos de Pujol, 

Ibarra e Ibarretxe, a postura retraída de Galicia na 
CoFoE tamén anticipaba unha expectativa de ma-
gros resultados. De feito, o Informe Final apenas 
fala da cuestión territorial e a subsidiariedade (ao 
contrario do texto da Convención). Nin existe o ar-
dor “rexional” daquela, nin as palabras significan 
o mesmo: malia os chamamentos á “subsidiarie-
dade activa” acordadas nunha Task Force de Par-
lamentarios estatais, Comisión e CdR xa no 2018 
o termo hoxe estase volvendo politicamente tóxi-
co ao ser usado coma escudo por gobernos que 
debilitan o Estado de Dereito. Tamén na práctica 
polos de Tribunais Constitucionais non só neses 
países senón tamén o alemán, se ben a acelera-
ción do activismo das institucións europeas si que 
debería invitar a unha reflexión dos límites deste. 

Emporiso, non é sorprendente que a contri-
bución máis tanxible de Galicia na CoFoE viñera 
da man do instrumento oficioso da Xunta que é a 
Fundación Galicia Europa, fundamentalmente na 
súa outra función principal, a de agit-prop euro-
peísta, neste caso na organización de diálogos e 
eventos, particularmente entre os mozos. 
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Secretario da AECT da Eurorrexión

5. A historia da Eurorrexión 
Galicia – Norte de Portugal. 
Unha visión desde a AECT

Galicia e o Norte de Portugal teñen unha his-
toria compartida. Pero nos últimos tempos colleu 
un pulo importante, que nos permite falar dunha 
Eurorrexión sólida e consolidada.

A chegada da democracia aos dous territo-
rios, practicamente ao mesmo tempo, e a entrada 
simultánea dos estados portugués e español na 
entón nomeada Comunidade Económica Euro-
pea, facilitaron os alicerces para unha coopera-
ción institucional. Cooperación que, en outros as-
pectos, viuse facilitada pola iniciativa comunitaria 
Interreg, que tamén comezara a súa andaina por 
aquelas datas. Con todo, isto non deixou de ser 
unha institucionalización dunhas relacións que 
para unha grande parte da cidadanía, -nomeada-
mente aqueles máis achegados ás raias, tanto á 
raia seca como ao tramo final do Miño- era algo 
perfectamente natural.

Aínda así, a colaboración entre Galicia e o 
Norte de Portugal tivo que ser quen de sortear 
unha manchea de atrancos, tanto de índole xurí-
dica ou administrativa como en moitos casos mes-
mo de reticencias mentais. A pesares destes, pa-
seniñamente a idea da Eurorrexión foi callando, e 
hoxe, malia subsistir algúns obstáculos, podemos 
considerar que a Eurorrexión Galicia – Norte de 
Portugal, é unha realidade comunmente aceptada 
por toda a cidadanía.

Nesta andaina, podemos sinalar dous mo-
mentos principais:

O primeiro deles tivo lugar o día 31 de ou-
tubro do ano 1991. Nese momento tivo lugar a 

constitución da Comunidade de Traballo Galicia – 
Norte de Portugal. 

A Comunidade de Traballo foi creada coa fina-
lidade de favorecer unha dinámica de encontros 
regulares entre Galicia e o Norte de Portugal, para 
tratar asuntos de interese común, intercambiar 
informacións, coordinar iniciativas e examinar as 
posibilidades de solucionar os problemas comúns 
ou de contribuír á súa solución por medio de 
acordos, de decisións tendentes a unha solución 
coordinada, ou de recomendacións e propostas 
ás autoridades competentes, así como a elabora-
ción e presentación de proxectos de cooperación 
conxuntos.

Baixo o abeiro da Comunidade de Traballo, e 
co apoio económico dos distintas etapas dos fon-
dos comunitarios, nomeadamente do Feder e do 
Interreg, puxéronse en marcha as principais in-
fraestruturas que vertebraron a Eurorrexión. Por 
poñer un exemplo, pasamos de ter no río Miño 
unha única ponte, do século XIX, ata os cinco que 
hoxe cosen o seu tramo fronteirizo. Evidentemen-
te, isto non significa que o mapa das infraestrutu-
ras estea completo: seguen pendentes bastantes 
actuacións para conseguir que esteamos no nivel 
requirido.

Co paso do tempo, chegamos ao que para 
min é o seguinte grande paso adiante, que foi a 
constitución e posta en marcha da Agrupación Eu-
ropea de Cooperación Territorial Galicia – Norte 
de Portugal.

De acordo co dereito europeo (Regulamen-
to (CE) nº 1082/2006 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 5 de xullo de 2006, sobre AECT, 
e 1302/2013 polo que se modifica), as AECT son 
entidades legais creadas para facilitar a coopera-
ción transfronteiriza, transnacional e interrexional 
entre os Estados membros ou as súas autoridades 
rexionais e locais. As AECT permiten que as partes 
poñan en práctica proxectos conxuntos, compar-
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tan coñecementos especializados e melloren a 
coordinación e a ordenación territorial.

As AECT teñen personalidade xurídica propia, 
podendo levar a cabo non soamente a execución 
de programas ou proxectos cofinanciados pola 
UE, a través dos fondos europeos, senón tamén 
a realización doutras accións específicas de coo-
peración territorial sen contribución financeira da 
Unión Europea.

A AECT da Eurorrexión, que ten unha estru-
tura paritaria composta a partes iguais por re-
presentantes de Galicia e do Norte de Portugal, 
converteuse no brazo executor das políticas que 
deseñe a Comunidade de Traballo Galicia – Nor-
te de Portugal. Busca achegar ao eido da coope-
ración aos sectores que ata entón estiveran mais 
afastados dela, aos que é mais difícil que cheguen 
as dúas administracións, e impulsar a cooperación 
no ámbito privado e empresarial, ou entre as uni-
versidades galegas e do Norte de Portugal. Dese 
xeito contribuiría á construír unha “cooperación 
en rede” baixo o paraugas da Comunidade de Tra-
ballo.

O 22 de setembro de 2008, no decurso do 
Plenario da Comunidade de Traballo, asinouse o 
acordo constitutivo da AECT Galicia – Norte de 
Portugal, que comezou a súa andaina efectiva o 1 
de marzo de 2010.

Desde entón, puxéronse en marcha unha se-
rie de iniciativas, tanto propias como en colabora-
ción con outros actores, tendentes a consolidar as 
relacións de colaboración existentes, diminuír os 
custes de contexto ocasionados pola existencia de 
fronteiras, e dar coñecer as boas prácticas, tanto 
cara a fora, para dar a coñecer as boas actuacións 
da Eurorrexión, como cara a dentro, para desenvol-
ver no noso territorio outras actuacións exitosas; 
como a celebración, en xullo de 2011, dos primei-
ros Open Days tranfronteirizos, que, organizados 
pola Comisión Europea e o Comité das Rexións da 

UE, achegaron ata Vigo, Braga e Porto aos axentes 
e representantes da cooperación transfronteiriza 
de toda Europa. Ou o Primeiro Encontro de AECT 
Ibéricas, de xullo de 2019, que xuntou aos repre-
sentantes do Comité das Rexións, a Comisión Eu-
ropea, a Asociación das Rexións Fronteirizas de 
Europa, coa Xunta de Galicia e a CCDR-Norte de 
Portugal con representantes de todas as AECT ibé-
ricas, que aprobaron a “Declaración de Vigo”, no 
que entre outras cousas, salientábase que as AECT 
deben u dinamismo e traballo para facer chegar a 
voz das comunidades transfronteirizas aos centros 
de decisión nacionais e comunitarios, mostrando 
a realidade destes territorios, problemas e necesi-
dades, así como as súas potencialidades, usando 
a súa experiencia para levar á práctica a idea de 
“facer Europa”.

A AECT da Eurorrexión puxo tamén en mar-
cha outros proxectos, algún deles pioneiros e que 
tiveron un fondo recoñecemento: sen desbotar 
iniciativas como os Job Days, para fomentar o em-
prego transfronteirizo, as actuacións no eido tu-
rístico, ou a colaboración coas administracións lo-
cais, nomeadamente coas eurocidades e o apoio 
á xestión dos equipamentos compartidos, paga 
a pena salientar dúas: O IACOBUS, para a a cola-
boración científica e universitaria, e o NORTEAR, 
para o apoio á cultura transfronteiriza.

IACOBUS é un dos produtos mais recoñecido 
fóra do noso territorio, e suscitou moito interese 
en outras rexións europeas para desenvolver ini-
ciativas semellantes. O ben mais de millón e me-
dio de euros que se leva investido nesta iniciativa 
e os mais de 1.600 beneficiarios directos fai que 
sexa un referente da cooperación É un Programa 
de cooperación científica, cultural e pedagóxica 
para configurar un auténtico espazo de integra-
ción interrexional entre as Universidades e Insti-
tutos Politécnicos da Eurorrexión Galicia - Norte 
de Portugal. Naceu en abril de 2014, cun convenio 
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coas Universidades da Eurorrexión para posibilitar 
intercambios entre os seus PAS, docentes e inves-
tigadores, que facían estadías de investigación nas 
Universidades ou Institutos Polítécnicos “do outro 
país”. O éxito desta fórmula levou a incorporar ao 
programa, en 2018, a vinte e dous Centros Tecno-
lóxicos e en 2020 a seis Fundacións e Institutos de 
Investigación Sanitaria.

Tamén en 2018 se puxo en marcha outra mo-
dalidade de Iacobus, coa primeira convocatoria 
para publicacións científicas (“Papers”), coa inten-
ción de fomentar a cooperación nas actividades de 
investigación e divulgación científica, con axudas 
para a publicación de artigos científicos conxuntos 
entre profesores de Galicia e do Norte de Portugal 
en revistas indexadas, subindo así a c situación das 
Universidades no ranking de Shangai.

E en 2021 aparece outra nova modalidade, 
para fomentar as patentes internacionais dos in-
vestigadores das universidades da Eurorrexión.

A outra iniciativa que cómpre salientar e 
NORTEAR: E curioso o descoñecemento que, en 
Galicia e no Norte de Portugal existe verbo das 
manifestacións culturais do veciño. Para reducir 
esta fenda naceu Nortear, en abril de 2015, como 
un reforzo das relacións institucionais a través da 
cooperación cultural.

A finalidade de Nortear e promocionar e di-
vulgar o Patrimonio Cultural e a actividade litera-
ria e artística na Eurorrexión; apoiar aos escritores 
e creadores mozos; promover a circulación e dis-
tribución de obras artísticas en diferentes ámbi-
tos creativos aos dous lados da fronteira. En 2019 
“Nortear” gañou o premio de Cooperación Trans-
fronteiriza “Sail of Papenburg 2019” que outorga 
a Asociación de Rexións Fronteirizas de Europa 
(ARFE).

Comezou co Premio literario “Nortear”, de 
relato curto, para xoves escritores da Eurorrexión, 
en galego ou en portugués, e que vai pola oitava 

edición; o premio implica, ademais da súa dota-
ción económica, que a obra gañadora sexa publi-
cada, en edición bilingüe (galego e portugués), e 
paseniñamente foise estendendo a outras activi-
dades, como as Conversas Nortear/Encontros de 
escritores, no que se xuntan a un escritor galego 
con outro portugués (buscando complementarie-
dades de sexo, xénero ou traxectoria), para que 
falen da súa obra, diante do público interesado. 
As Exposicións Nortear, coa que ata agora 14 ex-
posicións teñen percorrido Galicia e o Norte de 
Portugal. O encontro de deseñadores “Nortear 
Ilustrado” que xunta a deseñadores e escolas de 
deseño na Illa de San Simón. Os “roteiros litera-
rios” pola obra de escritores da Eurorrexión (once 
roteiros). Ou os intercambios de fondos bibliográ-
ficos, entre as bibliotecas de Galicia e da Direção 
Regional de Cultura do Norte. 

Ademais a AECT Galicia-Norte de Portugal foi 
a encargada de elaborar os documentos conxun-
tos de programación que afectan ao conxunto da 
Eurorrexión. Dentro deles os mais salientables son 
o Plan de Reactivación da cooperación de proxi-
midade, que xurdiu como unha resposta conxunta 
perante os desafíos ocasionados pola Covid-19 e 
como unha reflexión crítica perante os peches da 
fronteira por mor da pandemia, e que tan dañinos 
foron para a Eurorrexión.

Pero sobre todo o Plan de Investimentos 
Conxuntos da Eurorrexión 2021-2027, que é 
un dos instrumento de programación conxun-
ta da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, e 
á vez unha aposta pioneira en Europa. Con el, 
dúas rexións -de países diferentes- programaran 
conxuntamente o investimento dos fondos euro-
peos para o período de financiación comunitaria.

O PIC marca o camiño a seguir nos vindeiros 
anos: 
 » Unha Eurorrexión máis competitiva e conec-

tada que aposta pola innovación, pola dixitali-
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zación e pola internacionalización como ferra-
mentas para a creación de emprego de mellor 
calidade. 

 » Unha Eurorrexión máis ecolóxica e descarboni-
zada para afrontar o cambio ambiental global 
e a transición enerxética xusta. 

 » Unha Eurorrexión máis social, integradora, re-
siliente e segura para encarar o desafío demo-
gráfico e as ameazas á saúde pública. 

 » Unha Eurorrexión máis cohesionada en bene-
ficio da cidadanía.

Pero a AECT da Eurorrexión non vai quedar 
aí. Como o demostran os convenios que está a asi-
nar coas asociacións empresariais e sindicais da 
Eurorrexión, será a “casa común da cooperación”. 
Na súa sede acubíllanse encontros, reunións, se-
minarios que fomenten a amizade e a colabora-
ción entre os distintos actores -sexan estes institu-
cionais, públicos ou privados- a prol do avance e a 
integración dentro da Eurorrexión Galicia – Norte 
de Portugal.

A Comisión Europea di que as rexións trans-
fronteirizas son verdadeiros laboratorios da inte-
gración europea e que é momento de intensificar 
a cooperación transfronteiriza en todas as frontes 
e de forma transversal en todos os sectores. Esta 
AECT comprométese a continuar desempeñando 
un papel activo e determinante, especialmente 
na xestión, o intercambio e o deseño conxuntos 
de proxectos e servizos que beneficien a todas as 
persoas que viven na Eurorrexión.
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6. Galiza e lusofonia, uma 
relação histórica com muito 
futuro 

Embora a relação entre Galiza e o mundo lu-
sófono seja tão antiga quanto a consolidação de 
ambos os territórios e a formação linguística do 
atual português e de seu irmão siamês galego, lá 
pelos idus do século V D.C. imortalizada nas obras 
do Rei Alfonso X “O Sábio” e no romance da nobre 
galega Inés de Castro com o rei Pedro I de Portu-
gal. Somente no final do século XX Galiza voltou 
de fato a se aproximar oficialmente de sua família 
lusófona.

Assim como dois irmão siameses que divi-
dem o mesmo corpo, português e galego, ora 
considerados como o mesmo idioma, ora defini-
dos como duas línguas diferentes, sofreram ao 
longo de sua história momentos de união e se-
paração. Por este motivo a analogia familiar seja 
talvez a mais adequada, já que esses movimentos 
de adesão e afastamento muitas vezes refletiam a 
própria dinâmica conjugal das famílias reais e no-
bres da península ibérica, e assim como em um 
matrimônio, cujos filhos se dividem, português e 
galego também se dividiram a ambos os lados do 
rio Minho.

O português floresceu sob a tutela de Portu-
gal e pouco a pouco foi surcando os mares e se 
consolidando em outros países. Já o galego ficou 
sob a tutela da Espanha, uma vez anexada Galiza 
ao domínio do Reino de Castela e Leão, perdendo 
pouco a pouco seus vínculos com Portugal e sen-
do pressionado pela estrita conduta castelã. 

Embora houve movimentos intelectuais que 
trataram de recuperar as raízes do galego, somen-
te após a aprovação do Estatuto de Autonomia 

(1978-1981), a região tal qual um jovem que se in-
troduz a vida adulta, conseguiu reestabelecer suas 
relações com sua família lusitana. Porém anos de 
domínio e subjugação ao castelhano deixou pro-
fundas marcas no galego e muitos já não o con-
sideravam o mesmo, se constituindo como uma 
língua separada do português e com uma grafia 
muitas vezes mais próxima ao castelhano.

Sem embargo, a proximidade de Portugal e 
o aumento das relações sociais, políticas, econô-
micas e culturais a ambos os lados do Minho que 
teve seu apogeu após a adesão a Comunidade 
Econômica Europeia, assim como os fluxos migra-
tórios, foram progressivamente recuperando esse 
elo fraternal.

O português como língua internacionalizada, 
já havia aprendido a conviver com a diversidade, 
pois nos diversos países de fala portuguesa, exis-
tem o reflexo do processo de aculturação e da 
influência linguística dos povos colonizados, cada 
país tem sua própria variante do português, sem 
embargo conseguem se entender como falantes 
de uma língua em comum, de modo que o galego 
viria simplesmente a agregar maior diversidade a 
esse mosaico cultural.

E nesse ímpeto de se aproximar ao mundo lu-
sófono, Galiza aumentou a relação com Portugal e 
surgiram as eurocidades e a inter-região de Galiza 
e Norte de Portugal, assim mesmo comitivas do 
governo galego (Xunta de Galicia) estabeleceram 
linhas de ação e diálogo com outros países lusó-
fonos, tais como o Brasil (com a visita de Manuel 
Fraga nos anos 90) ou com Cabo Verde devido aos 
fluxos migratórios no famoso projeto de Burela.

A Lei Valentin Paz Andrade 1/2014 aprovada 
pelo plenário do Governo Autonômico de Galiza é 
um reflexo desse processo que busca uma maior 
aderência a lusofonia, assim mesmo a adesão da 
Espanha como membro observador da CPLP (Co-
missão de Países de Língua Portuguesa) é um sinal 
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verde para uma maior atividade, já que esta, até 
o momento , é somente um germe que precisa de 
muitos cuidados e esforços para sair a diante.

Certo é que a aproximação de Galiza a países 
como Portugal e Brasil, resultaram em um ganho 
competitivo para a região assim como um incre-
mento nos fluxos econômicos e a consolidação 
de marcas galegas no mercado internacional tais 
como Inditex (Zara), Estrella de Galicia, Dinak, 
Coren... sem embargo esta é apenas a ponta do 
iceberg. Países como Angola, Moçambique, Guine 
Bissau, Santo Tomé e Príncipe, ainda não foram 
contemplados pela Xunta de Galicia, nem mesmo 
a possibilidade de triangular operações e dessa 
forma obter acesso a novos mercados, novos for-
necedores e novas matérias primas. Ainda quan-
do, as exportações galegas para a África supera-
ram em 2021 as que tinham como destino o Reino 
Unido após o Brexit segundo o IGE – Instituto Ga-
lego de Estatística. 

Para que a Galiza seja um HUB de comuni-
cações e operações entre Espanha e a Lusofonia, 
é preciso atribuir valor a própria lusofonia e a 
CPLP e ir além das suas duas principais economias 
(Brasil e Portugal) mas também atuar com os de-
mais membros e países observadores.

Por outro lado, a sinergia entre o mundo lu-
sófono e o mundo hispanofalante é também um 
importante fator estratégico internacional, já utili-
zado por organizações Iberoamericanas, mas que 
de momento mantém a África e Ásia marginaliza-
das do processo e que não conversa com as ações 
isoladas de cada região linguística. 

Em um mundo onde o maior recurso é a in-
formação, o fato de possuir uma língua em comum 
usada para codificar e transmitir dados, indepen-
dentemente de suas variações é algo que deve ser 
explorado e que possuí um grande potencial.

A Espanha já regularizou a ação internacional 
e a divisão de atividades dentro do contexto global 

(Ley 2/2014), agora cabe as autonomias interessa-
das ampliar essa presença atuar em consequência 
mediante políticas paradiplomáticas, acordos de 
cooperação, missões empresariais, linhas de ação 
e financiamento, seja Galiza ou Extremadura.

Porém ainda resta diversas barreiras, tanto 
internas como externas, Galiza ainda possuí enor-
mes dificuldades de instrumentalizar seu idioma 
galego para o uso em operações internacionais 
dando lugar ao castelhano como língua interna-
cional. Por outro lado, a adesão de Galiza a lusofo-
nia enfrenta o desconhecimento generalizado sob 
a origem do idioma, sendo ainda um tema recluí-
do do mundo acadêmico e aos mais eruditos. Tan-
to é assim que é comum as pessoas identificarem 
o galego apenas como um dialeto de uso domésti-
co e não como um idioma constituído. 

É necessário inserir Galiza dentro das ativida-
des da lusofonia, tais como o Prêmio Camões ou 
gerar novos projetos, como poderia ser um festi-
val cultural (música, teatro, dança etc.) entre os 
países da lusofonia, a consolidação de uma câma-
ra de comércio, uma agenda internacional focada 
na lusofonia, paradiplomacia, etc.

Porém mesmo falando a mesma língua ou 
línguas parecidas, os países lusófonos, ainda não 
dão a devida atenção as suas sinergias e a Galiza 
não é uma exceção.

O primeiro passo para mudar essa realidade 
é a divulgação e a informação, sem embargo a 
mesma não deve se limitar a uma pequena par-
cela da população, mas alcançar as massas, de-
mocratizando o tema e consequentemente o in-
teresse pela lusofonia, a proposta de criação de 
um Observatório Galego da Lusofonia (Ogalus) 
realizada pelo Instituto Galego de Análises e Do-
cumentação Internacional assim como a criação 
da Casa da Lusofonia em Ourense proposta pela 
Associação para Casa da Lusofonia ligada a Red 
Mundo Atlântico, são fundamentais para a con-
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solidação dessa relação, assim mesmo adaptar e 
melhorar a comunicação de Galiza com o resto da 
lusofonia, tais como o acordo de Cidadades Irmãs 
proposto pela Prefeitura de Santos (Brasil) a cida-
de de Vigo, que leva meses aguardando resposta.

Incrementar o volume de informações e 
ações assim como estabelecer os canais de comu-
nicação é uma tarefa ainda pendente em Galiza e 
muitas vezes concentrada em instituições que não 
lhe bridaram a devida atenção, já que as mesmas 
seguem tendencias muitas vezes contraprodu-
centes, que levam a Galiza a competir em territó-
rios com uma elevada massificação lhe restando 
competitividade em lugar de ampliar sua área de 
interesse estratégica através da sinergia que lhe 
brinda a lusofonia, pois os resultados dessa pos-
sível aproximação já existem, porém são poucos 
divulgados e muitas vezes ignorados ou negligen-
ciados.

Galicia deve usar a lusofonia como vantagem 
competitiva e não como um mero elemento iden-
titário por elos do passado ainda amplamente dis-
cutidos, deve dar a conhecer todo seu potencial 
que vai além dos seus produtos típicos e do Cam-
inho de Santiago e muitas vezes entrar em diver-
sos mercados usando outras portas para as quais 
já possuí a chave. 

Assim poderia se aproximar da China fazendo 
uso de Macau, ou da Índia fazendo uso de Goa, 
ampliar sua presença no Golfo de Guiné através 
de Guiné Bissau, se projetar pelo Índico desde 
Moçambique, ou pelo Sul da África desde Angola 
e até mesmo se consolidar no Cone Sul, fazendo 
uso do Brasil e suas relações com o Mercosul e 
América Latina.

Para isso é preciso ter ambição, a mesma que 
faz com que pequenos pontos no mapa global hoje 
sejam economias prósperas, ou que antigamente 
fez de Portugal e Espanha, líderes mundiais. A 
ambição que levou a um pequeno comerciante 

de Corunha formar um império têxtil que hoje é 
referência internacional ou que leva os barcos ga-
legos a surcar aguas no Ártico, a mesma que leva 
aos produtores plantar suas vides nos alcantilados 
da Ribeira Sacra, a visão que fez do galego um ci-
dadão do mundo.

Galiza deve transformar sua relação com a 
lusofonia em algo real, além dos anseios da lei Va-
lentin Paz Andrade ou dos belos discursos durante 
os eventos acadêmicos.
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Tamara Espiñeira 

7. Trece anos dun anceio 
azul: A Macro-rexión 
Atlántica

Hai trece anos da primeira proposta dunha 
macro-rexión atlántica, nun editorial para un bo-
letín transnacional. Co gallo do desenvolvemento 
da Estratexia Báltica, aquel texto amosaba a perti-
nencia dunha iniciativa similar para o Arco Atlánti-
co(1). Só existen actualmente catro macrorexións: 
a Báltica, a do Danubio, a Alpina e a Adriatico-Xó-
nica. As tres últimas foron aprobadas despois das 
primeiras reivindicacións do Arco Atlántico para 
ter unha de seu ; a débeda europea con o espazo 
atlántico aínda non se soldou. 

Pero ¿que é unha macro-rexión ? A máis pe-
quena escala, podemos atopar este tipo de ini-
ciativas na política urbana e rural europeas, onde 
son coñecidas como “Estratexias integradas” ou 
ITI / CCLD (Leader). Tamén presenta similitudes 
coas euro-cidades e as euro-rexións, aínda que 
estas últimas son muito menos estendidas e mui-
tas veces simplemente bilaterais. Pensada para o 
nivel transnacional, esta verba bárbara de macro-
rexión implica, en termos de ordenación territo-
rial europea, unha consideración específica para 
un espazo transnacional ; espazo constituído por 
varias rexións europeas, de varios países que se 
ven afectadas por unha serie limitada de priori-
dades comúns. E “europeas” neste caso sendo no 
senso continental, no só comunitario. A pioneira 
estratexia Báltica reúne así rexións de Suecia, Di-
namarca, Finlandia, Estonia, Alemaña, Lituania, 
Letonia e Polonia, ademais de cooperacións con 
Islandia e Noruega e, até hai uns meses, con Ru-

(1) O territorio composto de Irlanda, Portugal, o Oeste de Anda-
lucía e Francia, as illas Canarias e as rexións do Cantábrico. 

sia e Bielorrusia. As prioridades deben ser trans-
nacionais – a intervención comunitaria debe ser 
pertinente e presentar un alto valor engadido. Así, 
neste exemplo do espazo Báltico, as prioridades 
comúns identificadas son –relativamente - poucas 
(tres obxectivos con catorce áreas políticas ) pero 
xeográficamente esenciais : salvar o mar, conectar 
a rexión e reforzar o desenvolvemento económico 
( a “prosperidade”). 

En termos de programación e instrumen-
tos, a macro-rexión representa un nivel superior 
respecto dos programas, fondos e políticas tradi-
cionais. Neste senso, pódese observar unha ma-
crorexión dende dous enfoques diferentes mais 
complementarios. O primeiro enfoque é o dun-
ha cooperación reforzada, representada por un 
“Grupo de Alto Nivel”, entre os Estados nos que 
se localiza a macrorexión europea. A decisión 
pasa por un acordo dos 27 no Consello Europeo, 
pero sobre todo por unha aposta en común dos 
Estados interesados. Estamos así perante un dos 
mecanismos máis federalizantes da lexislación eu-
ropea, onde as sinerxías desprazan as individuali-
dades soberanas. O segundo enfoque é o dunha 
subsidariedade, transversal e asumida, para os 
entes subestatais e/ou non gobernamentais. O 
proceso de co-creación dos Planos de Acción e de 
selección das prioridades é un símbolo da Gober-
nanza multinivel asociada as macro-rexións. Igual-
mente, a estrutura temática dunha macro-rexión 
permitelle ás partes interesadas asumir o papel 
de “Coordinadores de Área” e polo tanto liderar 
unha serie de instrumentos europeos no espazo 
da macro-rexion. 

Por suposto, non se pode esquecer que este 
tipo de iniciativas estratéxicas son moi intere-
santes dende o mero punto de visto económico. 
Mesmo se a regra inicial era a dos tres “non” (au-
sencia de novas regras, de novo financiamento ou 
de novas estruturas de gobernanza), tal e como 
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acabamos de ver, este triple obstáculo case non se 
aplica. Para a prohibición de crear novos fondos 
xa non existen uns límites tan estritos, xa que a 
experiencia amosou que eran contraproducentes. 
Por unha banda existe a posibilidade de reorgani-
zar a concordancia entre todos os fondos existen-
tes na macro-rexión (públicos e privados, nacio-
nais e internacionais) en torno as prioridades. Isto 
ten dous efectos maiores no uso destes fondos: as 
economías de escala, que permiten atraer inves-
timento e pensar proxectos dunha envergadura 
maior (coñecidos coma flagship) e a liberación de 
remanentes para outras accións (moitas veces de 
pequena escala e coñecidas coma micro-proxec-
tos.) Pola outra banda, sobre todo nas épocas de 
programación europea (algo que só sucede cada 
sete anos) ou nos momentos de “re” programa-
ción europea (especialmente en caso de crise 
maior) é posible de determinar o fondo e a forma 
dos programas europeos e polo tanto adxudicar 
unha parte dos programas (especialmente INTE-
RREG) ao cumprimento dos obxectivos da macro-
rexión. 

Aínda que o momento clave da presidencia 
francesa xa rematou, non se pode esquecer que 
España vai liderar a Unión Europea a partir de xullo 
2023. Sabendo que os programas das presidencias 
comunitarias se redactan con anterioridade, cóm-
pre pensar que a mobilización dos territorios at-
lánticos (españois pero non soamente) é urxente 
para aproveitar o contexto favorable. 2023 tamén 
é a data prevista para iniciativas esenciais no eido 
da macro-rexión Atlántica, como as discusións so-
bre as regras do orzamento europeo, as primeiras 
avaliacións dos programas europeos actualmente 
en curso, a finalización de varias infraestruturas 
esenciais do Corredor Atlántico ou mesmo a cele-
bración do Día marítimo europeo en Brest. 

Sabendo que o proceso depende dunha par-
ticipación estendida dos actores, poderíamos 

nembargantes hoxe identificar tres ou catro prio-
ridades fundamentais para o Arco Atlántico como 
a cultura, o cambio climático, o transporte, e, por 
suposto, a política marítima. Esta última priorida-
de cobrou vida de seu, dando lugar a unha deci-
sión do Consello Europeo en 2010: A Estratexia 
marítima Atlántica. Consolidada arredor da noción 
de bacia, este tipo de estratexias recollen os prin-
cipios das macro-rexións dunha maneira simplifi-
cada e muito menos ambiciosa. No entanto, tal e 
como evidencia o caso da macro-rexión Adriática, 
a cooperación en política marítima pode ser un 
primeiro paso cara unha macro-rexión pluritemá-
tica no Arco Atlántico. 

Resulta obvio que estas prioridades poderían 
ser axeitadas para o desenvolvemento territorial 
e económico galegos. Alén diso, unha regra non 
escrita das macro-rexións é a inclusión dunha di-
mensión significativa das relacións exteriores da 
Unión Europea. No caso da macro-rexión alpina, 
débese mencionar o caso de Liechtenstein e Sui-
za, no Danubio podemos falar de Ucraína, Molda-
via, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Serbia; no 
Adriático de Albania e tamén de Bosnia Herzego-
vina, Montenegro, Serbia e Macedonia do Norte. 
Esta dimensión internacional favorece particular-
mente a Galiza dadas as súas redes e historia nas 
Américas e no resto do mundo. 

Finalmente, para trazar a nova ruta da macro-
rexión atlántica, habería que respectar os criterios 
establecidos en 2012 pola Comisión Europea no 
tocante á Báltica : 
 » Obter o compromiso político de todos os ni-

veis envolvidos: das institucións locais ás insti-
tucións da UE;

 » Asegurar unha coordinación operacional entre 
as diferentes políticas, programas e fontes de 
financiamento; 

 » Crear, xa na etapa de planificación, un sistema 
de Gobernanza aberto;



29We in the World 2022 Nós no Mundo

W W W. I G A D I .G A LW W W. I G A D I .G A L

 » Basearse nunha participación significativa de 
todos os actores, incluíndo a sociedade civil e 
o sector privado;

 » Contar con a implicación de todos os países da 
UE, e en particular do Consello Europeo; 

 » Mobilizar as plataformas e redes existentes, in-
cluíndo as organizacións internacionais; 

 » Preparar as accións de sensibilización e de 
apropiación dos actores. 
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Diego Sande 

8. A importancia do IGAPE 
na acción exterior  
de Galicia 

A Lei 10/2021, de 9 de marzo, reguladora da 
acción exterior e da cooperación para o desenvol-
vemento de Galicia define o concepto de acción 
exterior galega como o conxunto sistémico e inte-
grado das actuacións das administracións públicas 
galegas, tanto autonómica como locais, institucio-
nais e corporativas, e dos organismos, institucións 
e entidades delas dependentes levadas a cabo no 
exterior, no exercicio das súas respectivas com-
petencias, e desenvolvidas de acordo tanto coa 
normativa como coa planificación estratéxica da 
Xunta de Galicia. Polo tanto, a actividade relacio-
nada coa acción exterior galega recoñécese como 
multidimensional. 

Desde o punto de vista da economía, a in-
ternacionalización do tecido produtivo constitúe 
unha das dimensións fundamentais da acción 
exterior galega. Por este motivo, dentro do crisol 
que constitúe esta actividade exterior facíase ne-
cesario destinar estas liñas a recoñecer a activida-
de levada a cabo polo Instituto Galego de Promo-
ción Económica (IGAPE) desde a súa creación, hai 
xa trinta anos. Neste sentido cómpre sinalar que 
a Comunidade Autónoma galega é na actualidade 
unha das máis activas no campo da internaciona-
lización e da exportación de bens e servizos den-
tro do contexto español. Non en van, no exercicio 
2021 as exportación galegas creceron un 22,2% e 
superaron os 23.000 millóns de euros, situando 
a Galicia como sexta autonomía a nivel estatal. 
Gran parte deste incremento debeuse á expan-
sión das vendas internacionais do sector téxtil 
(+36,2%), da automoción (+7,1%) e da industria 

metalúrxica (+51%). Na actualidade os principais 
socios comerciais de Galicia atópanse na Unión 
Europea, na que destaca o crecente peso das ex-
portacións a Italia (+40,7%), Alemaña (+24,4%) e 
Portugal (+19%). Para alén das fronteiras euro-
peas é necesario subliñar o auxe doutros destinos 
dos produtos galegos como Marrocos (+67,9%) ou 
Estados Unidos (+62,7%). Á vista deste escenario 
cabe unha reflexión, xa que se ben características 
como a forte emigración galega favorecen a cons-
trución de pontes para levar a cabo actividades 
económicas no exterior, o certo é que as cifras do 
comercio internacional galego non son flor dun 
día e si froito do traballo. Fagamos entón un breve 
exercicio de repaso da importancia da actividade 
do IGAPE. 

Co impulso do ex-presidente Fraga Iribarne 
e do conselleiro de Economía Xosé Antón Orza e 
mediante a Lei 5/1992, de 10 de xuño, creouse o 
Instituto Galego de Promoción Económica como 
ente de dereito público que se inscribía no mo-
delo de axencias de desenvolvemento rexional 
iniciado polas autonomías. A idea tras a creación 
deste ente era o desenvolvemento da competen-
cia exclusiva de fomento e planificación económi-
ca recollida no Estatuto de Autonomía de Galicia, 
cuxo fin estaría construído sobre os alicerces do 
aproveitamento dos recursos económicos rexio-
nais, da modernización da economía, do desen-
volvemento tecnolóxico, da creación de emprego 
e, en definitiva, da mellora do benestar da socie-
dade galega. Para isto, obxectivos como o impulso 
da capacidade da innovación, a explotación de ca-
pacidades propias, a atracción de investimentos, 
e a mellora da economía formarían indefectible-
mente parte dos eixos de actuación do IGAPE. É 
dicir que, en poucas palabras, o IGAPE foi creado 
como un instrumento básico de actuación da Xun-
ta de Galicia para promover o desenvolvemento 
do sistema produtivo galego, para o que resultaba 
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fundamental o impulso ás actividades que con-
tribuísen á creación de emprego na Comunidade 
Autónoma, a través dun desenvolvemento econó-
mico harmónico e baseado nun tecido industrial 
moderno e competitivo. Entre as numerosas fun-
cións atribuídas pola regulación vixente ao IGAPE 
para potenciar a economía galega atópanse as 
competencias en materia de internacionalización. 
En concreto, no eido da actividade internacional 
este ente ten a misión de proporcionar informa-
ción sobre os mercados e favorecer o desenvolve-
mento das exportacións e acordos con Empresas 
estranxeiras.

Para desenvolver a súa actividade e funcións 
o IGAPE conta na actualidade con cento oito tra-
balladores e un orzamento duns douscentos mi-
llóns de euros. Mais o camiño percorrido por este 
organismo desde a súa creación non estivo exen-
to de dificultades. Cun orzamento de apenas uns 
catro millóns de euros, o arranque da actividade 
do IGAPE centrouse desde mediados dos noventa 
en promover programas de apoio ás pequenas e 
medianas empresas, especialmente daquelas que 
contasen con unidades produtivas situadas na co-
munidade autónoma. As vías escollidas por aquel 
entón baseábanse, entre outras, en programas 
como o de concesión de avais destinados a finan-
ciar integramente os créditos e liñas de financia-
mento que avalaban a creación, ampliación, re-
conversión e reestruturación das empresas. 

Os anos seguintes foron de expansión e cre-
cemento para este organismo. Así, por exemplo, 
chegábase a acordos con impacto no longo prazo 
como a cesión de parcelas no Parque Tecnolóxi-
co de Galicia en San Cibrao das Viñas (Conselle-
ría de Economía e Facenda, 2000). Estes acordos 
permiten, por exemplo, que neste mesmo parque 
se poidan desenvolver programas ligados á activi-
dade internacional das empresas como a acelera-
dora Galicia Avanza. Tal foi a expansión do IGAPE 

desde a súa creación que no exercicio 2010 con-
taba cunha asignación superior aos trescentos mi-
llóns de euros. Ao longo do tempo e en diferentes 
fases, en aras da desburocratización do ente e na 
tentativa de achegalo á realidade do mercado, o 
goberno autonómico apostou por direccións con 
perfís da empresa privada, o que obrigou tamén 
a pagar salarios máis altos, sen que o resultado 
chegase a ser sempre o efecto buscado. A pesar 
de todo, na actualidade o IGAPE creceu e conta 
cunha consolidada rede de oficinas que se esten-
de por toda a autonomía, incluíndo as cidades Fe-
rrol, A Coruña, Vigo, Lugo, Pontevedra e Ourense. 

Dentro da actividade internacional, a crea-
ción e consolidación da rede de Oficinas no Ex-
terior constituíu un dos maiores logros do IGA-
PE. Con catorce oficinas creadas ata 2014, a crise 
económica provocou o peche de varias delas, re-
ducíndose nese mesmo exercicio a oito. As ofici-
nas que integraban a cadea de plataformas para 
potenciar a exportación na comunidade -coñe-
cida tamén como rede Pexga- foron situadas en 
Miami, Bogotá, México D.F., Sao Paulo, Londres, 
Moscú, Tánxer e Shanghai, formando parte desta 
rede con anterioridade tamén Nova Iorque, Bos 
Aires, Frankfurt, París, Estambul e Doha. A pesar 
da crise, por aquel entón a Rede Pexga sumaba 
1.521 novas empresas exportadoras e superaba 
o aumento das exportacións previsto con 4.462 
millóns. Froito dos esforzos previos, hoxe en día 
o IGAPE alcanza a arredor de 9.360 empresas ex-
portadoras, acadando méritos compartidos de ex-
portación por valor de vinte e cinco mil millóns de 
euros en parzaría co tecido empresarial. 

Para finalizar, non cabe ningunha dúbida que 
desde o seu nacemento a economía galega débe-
lle moito ao IGAPE. Un claro exemplo da súa im-
plicación no desenvolvemento da actividade eco-
nómica rexional foi o intenso financiamento posto 
á disposición das empresas durante os anos máis 
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duros da Gran Recesión, chegando incluso moitas 
veces a onde non quixo facelo a banca privada. 
Con este tipo de medidas, o ente amosaba o seu 
compromiso co tecido produtivo para non deixar 
abandonadas á súa sorte a unha grande cantidade 
de empresas azoutadas polos embates da coñeci-
da como Gran Recesión. Na actualidade o IGAPE é 
unha referencia no apoio ao emprendemento, na 
capacitación do sistema económica e na conver-
sión da industria cara a economía dixital (para o 
que apoia multiplicidade de proxectos emerxen-
tes), ao tempo que continúa o seu labor de aper-
tura de novos mercados. En definitiva, o IGAPE foi 
e segue a ser un piar fundamental para artellar a 
estratexia de acción exterior galega desde o punto 
de vista económico. 
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Miguel Ángel Marínez Pellitero 

9. A Axenda 2030 en Galicia: 
Orixe, evolución e situación 
actual

En Setembro do ano 2000 a Asemblea Xe-
ral das Nacións Unidas ratificada polos 189 países 
membros, aprobou no nomeado como Cumio do 
Milenio a Declaración do Milenio e os 8 grandes 
obxectivos asociados a esta: os Obxectivos de 
Desenvolvemento do Milenio, programados para 
acadar no ano 2015 un mundo menos desigual, 
especialmente no marco Norte-Sur.

Como mostra de apoio a esta declaración, o 
Parlamento de Galicia realizou unha declaración 
institucional o día 01 de decembro de 2004 pola 
que se adheriu a Declaración do Milenio, coa 
intención de “contribuír ata onde llo permitan 
as súas competencias, ao cumprimento destes 
obxectivos tanto en exercicio do seu propio labor 
como pola súa capacidade de influencia na socie-
dade e no goberno”(1).

De novo no ano 2010 a Xunta de Galicia vol-
tou a facer unha declaración institucional neste 
sentido, esta vez no marco do Día Internacional 
da Pobreza(2), remarcando o seu “Manifesto por 
unha cidadanía inclusiva da Rede Galega Contra a 
Pobreza (EAPN-Galicia), mantendo así na axenda 
política a loita contra a discriminación e a marxi-
nación que padecen as persoas que se atopan en 
risco de exclusión social”.

Sen novos avances significativos nin grandes 
avaliacións do feito ata ese momento, entramos 
xa nun novo marco global, a Axenda 2030 foi 

(1)  Declaración Institucional do Parlamento de Galicia a propó-
sito dos Obxectivos do Milenio (01/12/2004). Ligazón

(2)  Declaración institucional do Parlamento de Galicia no 
marco do Día internacional para a erradicación da pobreza 
(14/10/2020). Ligazón

aprobada no ano 2015 polas Nacións Unidas: 
Un plan de acción de alcance global en favor das 
persoas, o planeta e a prosperidade, que preten-
de fortalecer a paz universal e que fixa os obxec-
tivos que se deben alcanzar, antes do ano 2030, 
para, entre outros, poñer fin á pobreza e a fame 
no mundo, loitar contra a desigualdades sociais e 
de xénero, e facer fronte ao cambio climático. A 
Axenda está conformada por 17 grandes obxec-
tivos e 169 metas, as cales están asociadas a un 
total de 248 indicadores -231 diferentes, xa que 
algúns se repiten- para a avaliar a súa implemen-
tación e impacto.

A nivel galego, se ben algunhas das metas 
dos ODS puideron estar presentes no Plan Estra-
téxico Galicia (PEG) 2015-2020 baixo algunhas 
liñas de traballo xa en marcha para a Xunta de 
Galicia, non se contou con ningún estudo ou ava-
liación rigorosa que permitise coñecer o seu grao 
de implementación real durante este período. Os 
primeiros anos foron de pouca acción no relativo 
á implementación do desenvolvemento sostible 
en xeral e a Axenda 2030 en particular.

No 2018 impulsouse un estudo liderado por 
investigadores da Universidade Complutense de 
Madrid (UCM): “La Implantación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible en la Xunta de Ga-
licia: Principales implicaciones y propuestas”(3), 
no que se buscaba identificar as posibilidades de 
adaptación da Axenda e os ODS á capacidade de 
actuación da Xunta de Galicia e as implicacións 
que tería este proceso.

Xa na actualidade, A Xunta de Galicia ten en 
vigor o seu novo Plan Estratéxico de Galicia 2022-

(3)  “La implantación de la agenda 2030 de desarrollo sos-
tenible en la Xunta de Galicia principales implicaciones y 
propuestas”. Documento elaborado por Guillermo Santarder 
Campos e Jorge A. Pérez Pineda ( UCM) a pedimento da Di-
rección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE Vicepresiden-
cia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Justiza. Xunta de Galicia, Ligazón
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2030, elaborado de xeito participativo(4) e organi-
zado en torno a 10 grandes retos agrupados en 
4 eixos: reto demográfico, cambio climático, com-
petitividade e cohesión social e territorial e que 
incorpora dun xeito mais recoñecible os piares e 
principais obxectivos da Axenda 2030.

Ademais de este Plan Estratéxico, como gran-
des accións aliñadas coa Axenda 2030 en Galicia 
compre citar a Estratexia de economía circular 
2030, dotada inicialmente con mais de 865 mi-
llóns de euros; e a Estratexia galega de cambio 
climático e enerxía 2050, que ten como meta 
alcanzar a neutralidade climática para esa data. 
Dúas medidas nas que a colaboración e compro-
miso das empresas será determinante para seguir 
construíndo unha Galicia máis sustentable, máis 
innovadora e máis verde e que, xunto coas con-
clusión do informe, serán unha base sobre a que 
apoiarse.

Ademais destes avances a nivel de gober-
nanza, no relativo ás novas enerxías e o cambio 
climático (ODS 7 e 13) podemos citar o Pacto das 
Alcaldías Polo Clima (PACES) e as accións que se 
están impulsando de aforro e eficiencia enerxéti-
ca, tamén o impulso do turismo sostible e a pro-
moción tanto do Camiño de Santiago como de xei-
tos alternativos de preservar o patrimonio natural 
e cultural ao tempo que se reciben visitantes que 
dinamicen a actividade económica, e no referente 
ao impulso das Cidades e Comunidades Sostibles, 
en Galicia pouco a pouco están aparecendo novas 
formas de entender as urbes e os centros urba-
nos, mais amigables coa vida das persoas e menos 
agresivos coa contorna natural, en liña coa defi-
nido tanto no ODS como na Axenda Urbana Es-
pañola(5), ademais da Estratexia de Infraestrutura 

(4)  “O proceso de elaboración do Plan Estratéxico 2021-2030 
contou, dende xullo de 2019, coa participación de 300 ex-
pertos en 18 mesas temáticas para identificar os principais 
retos da Galicia da vindeira década”.Ligazón

(5)  “Agenda Urbana Española”. Ligazón

Verde de Galicia ou o Plan de Transporte Público 
de 2018.

Coñecido o aliñamento estratéxico, haberá 
que render contas nos vindeiros anos e ver cantos 
dos documentos e plans están tendo un impacto 
real no eido social, económico ou medioambien-
tal. Así, a primeira diagnose rigorosa chegou a 
finais do ano 2020, cando a nesa altura recen-
temente creada Comisión Interdepartamental 
para o seguimento da Axenda 2030(6) en Galicia, 
presidida pola Conselleira Ángeles Vázquez e con-
formada por 30 representantes de tódolos depar-
tamentos da Xunta presentou os avances no seu 
cumprimento.

Outro dos grandes avances foi a publicación 
o pasado mes de Decembro de 2021 por parte 
do Instituto Galego de Estatística dunha síntese 
de Indicadores estatísticos da Axenda 2030 para 
o Desenvolvemento Sostible en Galicia(7), no que 
se proporcionan series de datos actualizadas e 
procedentes de fontes de información oficiais que 
permiten medir a nivel autonómico os indicado-
res definidos polas Nacións Unidas. 

Aínda existen algúns obxectivos (ODS 14) e 
metas concertas para os que aínda non se dispón 
de ningunha serie de datos que permita avaliar a 
evolución do cumprimento coa Axenda, pero exis-
te o compromiso de seguir incorporando de forma 
progresiva a medida que se publiquen e analicen 
as diferentes fontes de información oficiais dispo-
ñibles ou se acometan novas estatísticas destina-

(6)  Esta comisión é o principal órgano responsable da 
implamantación da Axenda en Galicia. “Entre as súas 
funcións concretas está: coñecer as iniciativas, plans e 
programas existentes nos distintos ámbitos que abar-
can os ODS, facer un seguimento da súa execución, 
estudar a propoñer novas actuacións para avanzar 
nos indicadores, e instar a outros organismos, públicos 
e privados, para que impulsen as medidas necesarias 
co fin de achegar máis a Galicia ao seu cumprimento”.

(7)  Esta base de datos pública pode consultarse no seguinte 
ligazón: https://www.ige.eu/Shiny/Agenda2030/Indicado-
res_Agenda_2030.xlsx 
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das a satisfacer aquelas necesidades sobre as que 
actualmente non existe información.

Por último, compre lembrar que a Axenda 
2030 é un Plan Global mais que debe acadarse, 
especialmente, dende o nivel local. Un estudo 
realizado polo goberno vasco para implantar a 
Axenda 2030 no seu Plan Estratéxico e como guía 
para todos os concellos de Euskadi, establece que 
ata 80 das 169 metas teñen un alcance directa-
mente municipal, e case a metade dos indicado-
res de medición e progreso da Axenda (mais de 
110) teñen un alcance que é posible medir dende 
o local(8).

É por iso que o avance da implementación 
da Axenda 2030 nos diferentes Concellos de Ga-
licia é imprescindible, e neste proceso xurdiu re-
centemente unha nova alianza para seguir impul-
sando e traballando pola Axenda 2030 en Galicia: 
a Federación Galega de Municipios e Provincias(9) 
(FEGAMP), o centro da UNED en Pontevedra e a 
organización Fuerte Razones(10). “A FEGAMP finan-
ciará as accións comprometidas, a UNED facilita-
rá a súa plataforma educativa e FuertesRazones 
realizará a formación e o asesoramento para a 
implantación dos ODS nas políticas públicas locais 
dos concellos”.

Con isto, a inicios de xuño de 2022 a FE-
GAMP presentou o Primeiro Foro Local Galego 
para a Axenda 2030, na que se presentaron os re-
sultados dun estudo realizado pola anteriormente 
citada Fuertes Razones, na que se concluíu que 

(8)  Agenda Euskadi – Basque Country 2030. “Cómo abordar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el ámbito local, 
GUÍA PRÁCTICA”.

(9)  A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fe-
gamp) é unha entidade asociativa constituída polos 
313 concellos galegos, as 4 deputacións provinciais e 
as 9 entidades locais menores existentes no ámbito 
territorial de Galicia.

(10)  A Organización Fuertes Razones é unha entidade sen ánimo 
de lucro cuxo obxectivo é contribuír a través de proxectos 
e programas á consecución dos ODS da Axenda 2030 das 
Nacións Unidas. Ligazón

“7 de cada 10 Concellos Galegos xa desenvolven 
medidas aliñadas cos ODS”(11).

Tamén o Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade (FGCS) está facendo esforzos para 
impulsar a localización da Axenda 2030. En pri-
meiro lugar, con cursos de formación deseñados 
principalmente para o persoal técnico dos Con-
cellos(12), e por outra parte, facilitando que os pe-
quenos Concellos, especialmente os de menos 
de 15.000 habitantes, poidan elaborar cadanseus 
Plans Municipais de Implementación da Axenda 
2030(13).

Quedan no tinteiro moitas outras iniciati-
vas(14). Moitas arredor da cultura, onde a Axenda 
2030 ten cada vez mais presenza en museos, ex-
posicións e demais espazos cidadás, pero tamén 
do comercio local, da investigación nas universi-
dades galegas ou mesmo nos centros educativos 
de primaria e secundaria. É o momento de seguir 
xerando alianzas transversais público-privadas, 
locais, estatais e internacionais para impulsar ac-
cións que promovan o desenvolvemento, a pros-
peridade socioeconómica e a paz.

(11)  “Durante 13 sesións, máis dun centenar de técnicos e 
responsables de concellos galegos traballaron sobre 
cada un dos 17 ODS analizando as metas, políticas, 
accións e dificultades. Gracias a esa abordaxe e o in-
tercambio de experiencias obtívose unha fotografía da 
situación e se concluíron as liñas a seguir”. Ligazón

(12)  Xaneiro de 2022: “Terceira edición do curso online ‘Locali-
zando a Axenda 2030” Ligazón

(13)  “O Fondo Galego saca a contratación a elaboración de 
plans municipais sobre ODS” Ligazón

(14)  “A Xunta ultima unha ferramenta para analizar o 
avance en Galicia da axenda 2030 e pona á disposición 
do Goberno central para enriquecer a súa folla de 
ruta” Ligazón
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Xosé Luís Pastoriza Rozas 

10. Entre Penélope e 
Ulises: 30 anos de 
cooperación galega para o 
desenvolvemento

Facer xusta memoria e valorar tres décadas 
da política pública de cooperación en Galicia esi-
xe unha mestura de audacia inconsciente e crí-
tica prudente. Primeiramente, para desbotar a 
tentación da negatividade e do pesimismo. Se-
guidamente, para eliminar as paixóns tristes que 
agroman da frustración e o resentimento. E, por 
último, para evitar o conformismo inxenuo e a re-
signación. Velaquí, logo, que a mellor noticia des-
tes trinta anos sexa o simple recoñecemento da 
existencia dunha política pública de cooperación 
para o desenvolvemento en Galicia. Minguada, 
cativa, marxinal, invisible ou coitada, pero política 
pública ao cabo. Porque na odisea cara a un siste-
ma xenuíno de cooperación, Galicia moveuse “un 
paso adiante e outro atrás”, ao xeito da Penélope 
gabada polo poeta chairego Xosé María Díaz Cas-
tro. Unha Penélope resiliente que mantivo acesa 
a esperanza da convivencia nun fogar común no 
horizonte da utopía da xustiza global.

A principios da década dos 90, Galicia sentiu a 
chamada á aventura da cooperación internacional 
organizada, sistémica e institucionalizada como 
política pública. Desde a súa constitución en 1991, 
a Coordinadora Galega de ONGD (CGONGD) e o 
Instituto Galego de Análise Documental (IGADI) 
actuaron como catalizadores e mentores da impa-
rable demanda social e cidadá dun maior compro-
miso público cos países empobrecidos. En 1997 
uniuse a esta comunidade pioneira o Fondo Gale-
go de Cooperación e Solidariedade para articular o 
municipalismo solidario e internacionalista.

Nestes trinta anos a cooperación galega atra-
vesou diversos limiares de crecemento, de sufri-
mento e rehabilitación: un alongado período de 
nacemento (1992-2004), a expansión acelerada 
(2005-2010), a crise profunda (2011-2017) e a re-
cuperación vagarosa (2018-2022). En outubro de 
1992 esta política pública nacía modestamente 
cun primeiro convenio de colaboración da Xun-
ta de Galicia coa daquela denominada AECI. Tras 
diversos ensaios institucionais, o Goberno galego 
asumiu a cooperación internacional como unha 
das políticas panca da súa acción exterior, inde-
pendente do apoio á diáspora. Paralelamente, a 
nivel local mobilizáronse as enerxías solidarias in-
ternacionalistas no marco da reivindicación cidadá 
do 0’7 % do PIB para cooperación internacional.

De feito, esta política pública lexitímase 
como expresión do compromiso solidario da cida-
danía galega coas comunidades e persoas empo-
brecidas. Tal e como se reflicten nas sondaxes a 
nivel galego, estatal e europeo, a sociedade coi-
da de xustiza a existencia dunha acción solidaria 
internacional das súas Administracións públicas. 
Mais este consenso non se ten traducido nunha 
vontade política firme que dotase de recursos su-
ficientes, estables e previsibles ao sistema galego 
de cooperación. A nivel autonómico, o PPdG xes-
tionou vinte seis dos trinta anos de cooperación 
galega. E promoveu a aprobación parlamentaria 
das dúas leis galegas de cooperación: a derroga-
da de 2003 e a noviña do trinque e vixente de 
2021 na que a cooperación internacional se insi-
re nunha mesta normativa de acción exterior. De 
vez, o PSdG impulsou a modernización estratéxica 
e operativa da cooperación galega entre 2006 e 
2009 co teito histórico dos 12,3 millóns de euros 
acadados en 2009, un escaso 0,1 % do orzamento 
total consolidado da Xunta de Galicia.

Pero os partidos políticos galegos sempre se 
puxeron de perfil e canearon maiores compro-
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misos. O PPdG cunha morna e condescendente 
disposición a nivel autonómico que, axitada pola 
activa mobilización da sociedade civil, evitou o 
desmantelamento desta política pública durante 
a grande crise de 2011-2017 pero non evitou o se-
vero recorte do 65 % do seu orzamento. O PSdG 
cunha retórica estéril que convive con tímidos e 
pouco ambiciosos compromisos locais e mesmo 
con erráticos comportamentos municipais inco-
herentes coa súa tradición política. O BNG insta-
lado no absentismo e unhas forzas rupturistas de 
esquerda que deixaron un pegada lene e xa desa-
parecida no eido local.

Con todo, cómpre contextualizar o impacto 
que esta política pública galega ten no desenvol-
vemento dos países empobrecidos. Porque para 
alén dos fracos recursos públicos, Galicia tamén 
canaliza outro tipo de fondos aos países en vías 
de desenvolvemento a través do investimento di-
recto e da responsabilidade social corporativa do 
sector empresarial privado, das remesas da emi-
gración en Galicia, e das doazóns da cidadanía ás 
ONGD. Monitorizar estes fluxos, moi superiores á 
axuda oficial, e determinar os seus impactos nos 
países empobrecidos constitúe un dos retos futu-
ros dos axentes galegos de cooperación no marco 
da coherencia de políticas para o desenvolvemen-
to sustentable.

Nestas tres décadas, esta política pública pro-
fundou na súa asimetría coa hexemonía da Xunta 
de Galicia, responsable do 90% da AOD galega. A 
nivel autonómico, Galicia conta arestora cun sis-
tema de cooperación maduro e unha política pú-
blica participativa e participada, aliñada estratexi-
camente coa Axenda 2030 de Desenvolvemento 
Sustentable a través dos seus Plans Directores, 
concentrada xeograficamente -con especial aten-
ción aos PALOP-, especializada sectorialmente e 
previsible instrumentalmente, mais con deses-
perante lentitude na recuperación do orzamento 

recortado entre 2010 e 2014. Ao tempo, o ecosis-
tema de axentes de cooperación, baixo o liderado 
proactivo das ONGD, amosou capacidade para re-
sistir e poñer en valor as súas alianzas, experien-
cias e saberes; retecer o consenso social e político 
perdido durante a crise; e innovar e reaccionar 
fronte aos riscos existenciais que ameazan a vida 
humana e non humana.

Con todo, ao cabo de trinta anos, a solidarie-
dade global galega aínda se atopa en estado de 
chegar a ser, de promesa non realizada plenamen-
te, de inéditos viables que chaman por renovados 
e ambiciosos compromisos sociais, institucionais 
e políticos. A sociedade civil organizada mantén 
a esperanza como Penélope. Pero, en troques de 
agardar pasivamente e ollar como chove, con te-
imuda vontade ara cos seus bois para construír a 
xustiza global desorballando as frustracións e mo-
vendo a tea dos seus soños: unha Humanidade e 
un Planeta emancipados do sufrimento. E neste 
tempo presente de urxencias e emerxencias, ten-
den a man para tecer unha mancomunidade de 
Penélopes e Ulises, cidadáns globais que avancen 
un paso adiante, e nunca máis atrás, nesta política 
pública de raíz local e utopía global. Para honrar a 
memoria de todas as persoas pioneiras e das coo-
perantes e voluntarias galegas finadas en acto de 
bondade e xenerosidade, para cultivar a humani-
dade, e para facer xustiza a todas as vítimas da 
intolerable intersección estrutural de pobrezas, 
desigualdades, violencias e ecocidios desta nosa 
Terra común.
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Manuel Morán

11. A Guerra da Ucraína 
e o Banco de Alimentos 
Rías Altas. Breve reflexión 
persoal

O 24 de febreiro de 2022 converteuse nunha 
data mais a engadir á historia da humanidade e, 
en especial, á historia de Europa.

Nese día comezou a invasión dun país euro-
peo por parte doutro país, en parte europeo e en 
parte asiático. O primeiro conflito bélico en chan 
europeo no século XXI.

A guerra unha vez máis, como unha realidade 
que acompaña ao ser humano desde os míticos 
Caín e Abel.

A guerra como unha “forma” de tentar re-
solver pola forza, o que ao parecer non se pode 
resolver dialogando. Será certo aquilo de que “a 
guerra é unha continuación da política por outros 
medios”?... 

E a economía sempre, sempre, como ele-
mento esencial de todos os conflitos.

Paz e guerra entrelazados ao longo da his-
toria pasada, presente, e témome que futura do 
ser humano. A violencia sempre presente na vida 
terrea, en todos os seus aspectos, pero que o ser 
humano practica con especial crueldade. Será 
porque é un ser vivo…racional.

Paz e guerra, en suma, como expresións ine-
vitablemente unidas do comportamento do ser 
humano. Cambian as formas. Non cambia a esen-
cia.

As liñas que seguen non son nin pretenden 
ser unha análise política, militar, económico, 
xeopolítico… dese conflito. Uns folios non poden 
resumir, por moi ben que se queira facer, un con-
flito desas características.

Son moitas as variables para ter en conta. E, 
sen dúbida, e a pesar da moita información que 
aparentemente se está vertendo sobre todo iso 
desde o primeiro día, fáltannos datos para unha 
análise en profundidade do que sucedeu, do que 
está a suceder.

Nin nos chega toda a información; nin a que 
chega é verídica ao 100%; nin as análises que se 
están facendo son plenamente correctos e equi-
librados… E, como sempre, hai tantos puntos de 
vista, algúns moi ben razoados, como analistas.

Os protagonistas directos, Rusia e Ucraína, 
dous países soberanos, cunha longa e complexa 
historia común. Tanto que millóns de persoas dun 
e outro país están emparentados. Uns 11 millóns 
de rusos teñen parentes en Ucraína. A primeira 
lingua dos ucraínos, despois da súa, é o ruso. Dise 
que mesmo o presidente de Ucraína aprendeu an-
tes o ruso que o ucraíno, e que ás veces se lle nota 
ao falar… 

Historia, relixión, economía, persoas… tantas 
cousas en común!.

O que Rusia e os países que apoian a súa po-
sición -que son máis do que ás veces nos queren 
facer crer-, chaman “operación especial”, e que 
occidente maioritariamente e países doutras zo-
nas xeográficas chamamos “guerra”, é unha espe-
cie de conflito “de familia”-e as guerras de familia 
son especialmente crueis-, pero obviamente cun-
has consecuencias e efectos que transcenden o 
ámbito do local. Estamos a velo e sufrindo todos 
os días, de maneira directa ou indirecta a escala 
global.

Coa axuda da internet, esa rede global de 
información e desinformación que nos ten atra-
pados, gústenos ou non, calquera pode acceder a 
toda esa multitude de informes , análises e ima-
xes, que tratan de entender, explicar e con fre-
cuencia manipular, un novo conflito bélico que 
castiga, unha vez mais, o chan da sufrida Europa.
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Aínda así, faltan datos, moitos datos. Espere-
mos que co tempo, e a medida que se disipe o 
fume da guerra, e se desclasifiquen informes, se 
vaia facendo a luz. Nunca o saberemos todo.

Pero sen entrar noutras consideracións, que-
ro deixar clara desde o principio a miña posición, 
que non é en absoluto equidistante: un país sobe-
rano, Rusia, invadiu outro país soberano, Ucraína. 
E iso, mírese como se mire é INACEPTABLE. Pode-
rán logo os “expertos explicar” por que se produ-
ciu esta situación. E poderannos dicir que detrás 
de todo iso hai intereses ocultos de terceiros, 
guerras de poder a nivel mundial, conspiracións, 
intereses económicos (sempre), lobbys, áreas de 
influencia, intereses ideolóxicos, etc, etc. Sempre 
que hai un conflito, sempre, xorden multitude 
de doctos analistas que nos explican as “razóns” 
duns e outros, ás veces de forma equilibrada; ou-
tras, inclinando a balanza a favor de agresor ou 
agredido.

A “guerra de Ucraína” está a facer correr de 
ríos de tenta respecto diso. Que cada cal quede 
no “bando” no que senta máis cómodo… , ou en 
ningún.

Pero partindo dunha premisa: a guerra nun-
ca, nunca, pode ser a vía para resolver os confli-
tos. Nunha guerra sempre, sempre, son máis os 
que perden que os que gañan. E as consecuencias 
dos conflito bélicos, no fondo, non se curan nun-
ca. Percorramos as terras de Europa, por exemplo. 
Leamos os libros de historia, de calquera “tenden-
cia”. A guerra, a súa memoria, está omnipresente. 
Pasan os anos, pasan os séculos, pero na memoria 
escrita e non escrita dos pobos, a guerra ocupa 
sempre un lugar destacado.

A miña reflexión quere centrarse no aspecto 
humano do conflito.

Por unha desas casualidades da vida, que ás 
veces se presentan, e sen ter inicialmente ningun-
ha razón especial para “implicarme” no “conflito 

ucraíno”, vinme “metido” dalgunha maneira no 
mesmo.

Durante 25 anos dediqueime profesional-
mente a traballar en “asuntos europeos”, desde 
a perspectiva dunha rexión como Galicia, en cuxa 
administración tiven a honra de traballar. Traba-
llo que mesmo me levou a vivir e a representar 
dalgunha maneira os intereses desa rexión na 
chamada capital da Unión Europea, Bruxelas, du-
rante cinco anos. Esa experiencia, esas vivencias, 
fan que un senta especialmente “sensible” cara a 
todo o “europeo”. 

E a guerra de Ucraína é ante todo, aínda que 
non só, unha guerra europea.

Aproveitando a miña recente xubilación, pui-
den dedicar parte do meu tempo para traballar 
nalgunha “entidade social”, algo que sempre me 
atraeu. Unha das boas cousas que ten o xubilar-
se, polo menos para o meu, é o de dispoñer de 
tempo para facer o que un quere, sen horarios, 
nin obrigacións , salvo as que un queira volunta-
riamente asumir.

Colaborando cunha desas entidades, o BAN-
CO DE ALIMENTOS RÍAS ALTAS ( BALRIAL), da Co-
ruña, entidade membro da Federación Española 
de Bancos de Alimentos, decateime por pura 
casualidade de que se estaba preparando unha 
viaxe a Polonia.

O BALRIAL, en colaboración coa Asociación 
da Coruña, AGA- UCRAÍNA (Asociación Galega 
de apoio a Ucraína), e en coordinación á súa vez 
cunha entidade ucraína de apoio aos refuxiados, 
ía organizar unha expedición para levar comida, 
medicinas e outro material, a Ucraína; e na viaxe 
de volta, ía traer a diversas persoas refuxiadas, 
que serían acollidas en centros e familias galegas, 
previamente asignadas.

O “intercambio” realizaríase en territorio po-
laco, preto da fronteira con Ucraína.

Unha das consecuencias desta guerra, como 
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de todas as guerras, é o impacto inmediato que 
ten sobre a poboación civil, sen distinción, pero 
que é especialmente significativo sobre os mais 
débiles. E en Ucraína, un país cunhas coordenadas 
macroeconómicas “manifestamente mellorables”, 
os “débiles” son lexión.

A invasión rusa de febreiro, que “a balón pa-
sado” parece que todo o mundo víaa vir, o cer-
to é que –aí están as hemerotecas-, moi poucos 
acertaron e dicir que se ía a producir. A CIA, que 
no pasado cometeu graves erros nas súas previ-
sións, nesta ocasión acertou. Eles se o viron vir e 
case lle puxeron día e hora. O mesmo presidente 
de Ucraína, en días previos á invasión, fixo decla-
racións públicas tranquilizando á súa poboación.

O espertar do 24 de febreiro, co ruído de 
bombardeos e forzas aéreas e terrestres entran-
do en Ucraína, foi un espertar cheo de sorpresa, 
inquietude, amargura, incredulidade, medo, zozo-
bra…  Todos os refuxiados cos que mais tarde pui-
den falar durante horas, coinciden no mesmo: a 
invasión pilloulles desprevidos. Como a case todo 
o mundo.

E esa sorpresa, e a imaxe inicial dun país tan 
enorme como Rusia, invadindo un país tamén moi 
grande (do tamaño de España), pero sen dúbida 
de moita menor dimensión que o país invasor, fixo 
que desde o minuto uno, miles, millóns de per-
soas emprendesen a fuxida en dirección contra-
ria aos invasores. E esa dirección era o oeste de 
Ucraína, sobre todo cara a Polonia.

No que xa está considerado como o maior 
movemento de persoas de maneira forzada, como 
consecuencia dun conflito bélico desde a segunda 
guerra mundial, tanto por desprazamentos den-
tro da propia Ucraína, como cara a outros paí-
ses limítrofes, millóns de persoas iniciaron unha 
viaxe, unha fuxida, sen saber se volverían, cando 
volverían, e que se atoparían ao volver. Ás veces 
con non mais dunha hora para preparar esa fuxida 

precipitada, tiveron que coller os papeis básicos 
para identificarse, e algo de roupa para abrigarse; 
non esquezamos que o toda esta situación empe-
zou a desenvolverse en febreiro/marzo, inverno.

Ademais, como factor que engadía dramatis-
mo ao “éxodo” masivo, e dada a lóxica declaración 
do estado de guerra polo goberno de Ucraína, os 
homes en idade militar, entre os 18 e os 65 anos, 
non podían saír do país, salvo que fosen pais de 
familia numerosa (tres ou máis fillos).

E así, empezáronnos a chegar terribles ima-
xes, fundamentalmente de mulleres e nenos, 
atravesando Ucraína, ás veces en condicións moi 
penosas, para poñerse a salvo chegando a frontei-
ras de países limítrofes; ou caravanas de coches 
chegando a esas fronteiras, onde os homes tiñan 
que despedirse das súas familias. Eles tíñanse que 
quedar a defender o seu país.

Este éxodo masivo, que xa vimos no caso 
doutros conflitos como o de Siria, tamén provo-
cou non poucos debates sobre os refuxiados dun 
ou outro conflito, e sobre a resposta, neste caso 
de Europa occidental, dada a uns e ou outros refu-
xiados… Outro tema para a análise, e a reflexión.

Decatado da noticia da “viaxe humanitaria”, 
que preparaban os meus compañeiros de BAL-
RIAL, e movido por un impulso - corazonada non 
moi reflexivo, levoume a ofrecerme como volun-
tario para participar no mesmo. Non se requirían 
condicións nin coñecementos especiais. Era unha 
viaxe con cinco furgonetas, moi longo (máis de 
7000 kms. entre ida e volta), atravesando parte 
de España, Francia, Alemaña e Polonia, ata chegar 
á fronteira con Ucraína, coa cidade de Rzeszów 
como punto de referencia.

As entidades organizadoras habían progra-
mado o “intercambio” comida-medicinas por 
refuxiados, nun punto determinado, preto da 
fronteira, punto que, do mesmo xeito que a lis-
ta definitiva de refuxiados, foi cambiando ata o 
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último momento. Lembremos que esta primeira 
viaxe -hai poucas semanas produciuse unha se-
gunda viaxe-, tivo lugar a finais de marzo, cando 
apenas facía un mes que se iniciou a guerra, e por 
tanto aínda había bastante confusión e descoor-
dinación. Aínda que hai que destacar e encomiar, 
en todo caso, o enorme esforzo que entidades pu-
blicas dos países fronteirizos Ucraína, empezando 
por Polonia, e entidades privadas de todo signo e 
condición realizaron e están a realizar para acoller 
a toda esta marea humana.

Ao final ese “intercambio”, coma se tratáse-
se dunha especia de película de espías, produciu-
se nunha área de descanso da autoestrada entre 
Rzeszow e a fronteira con Ucraína. O día e á hora 
convida chegou un autobús desde Ucraína, carga-
do con “os nosos refuxiados”. 

Nunha rápida “operación loxística” improvi-
sada, a man, e no medio dunha xistra xélida, os 
voluntarios de BALRIAL, pasamos os 3000 quilos 
de mercadoría que levabamos en nosas cinco fur-
gonetas, ao autobús ucraíno; distribuímos aos 24 
refuxiados, mulleres, nenos e un home, o único, 
pai dunha familia numerosa que lle acompañaba, 
entre as furgonetas, e iniciamos a longa viaxe de 
volta.

Difícil resumir o cúmulo de sentimentos e 
sensacións que vivimos todos os voluntarios tan-
to na viaxe de ida como, en especial, na viaxe de 
volta. Unha viaxe esgotadora tanto no físico como 
no psicolóxico.

De súpeto, vémonos transportando a unhas 
persoas refuxiadas, que obviamente non coñeces, 
coas que ademais é difícil comunicarse porque 
só falan ucraíno, algunhas ademais ruso, e algún 
mozo algo de inglés. Ás que non sabes que dicir. 
Sorrislles e tratas de malgastar amabilidade con 
todos eles. A través dos tradutores dos móbiles 
-bendita tecnoloxía-, vas iniciando con dificultade 
un certo “diálogo”. Vas decatando das súas histo-

rias persoais. Empézaslles a falar de España e de 
Galicia… Ningunha desas persoas saben onde es-
tán eses lugares.

Hai que ter en conta que as organizacións 
ucraínas de axuda aos refuxiados, fan un enco-
miable primeiro traballo de “selección” dos refu-
xiados que chegan, sobre todo a unha cidade im-
portante do oeste de Ucraína, Leópolis. Traballo 
que logo continúan os seus homólogos nos países 
fronteirizos. Alí van vendo se teñen amigos ou fa-
miliares fose de Ucraína. A maioría dos refuxiados 
“chegan coa posto”: en poucas horas ou días, pa-
saron de levar unha “vida normal”, a ser uns “re-
fuxiados por causa de guerra”, cunhas poucas per-
tenzas que caben nunha ou dúas maletas, en xeral 
con pouco diñeiro, e moi perdidos e desorienta-
dos. Cando non teñen un destino claro, van dis-
tribuíndo por destinos en función das solicitudes 
que lles van chegando de acollida nuns ou outros 
países. Por iso, os medios de comunicación em-
pezaron a facerse eco da chegada de refuxiados 
ucraínos, a través de diversos medios de transpor-
te, e a destinos dos máis variado. Na nosa viaxe, 
tanto de ida como de volta, foron moi numerosos 
as furgonetas e autobuses cos que nos cruzamos 
procedentes ou con destino a España, coa mesma 
misión que nós.

E nesa viaxe interminable e esgotadora, re-
flexionas moito sobre moitas cousas. Empezando 
sobre a guerra e a paz. E sobre as primeiras víti-
mas de todo conflito bélico: os civís. Aínda que as 
“circunstancias” -tema, repito, a analizar noutro 
contexto-, fixeron que a “resposta europea” non 
fose a mesma agora que noutros conflitos, os civís 
sempre son os mesmos, falen a lingua que falen, 
procedan de onde proceden , teñan a “pinta” que 
teñan, crean no que crean. O mesmo feito de que 
un conflito armado, dos que viches miles de veces 
a través dos medios de comunicación, prodúzase 
a poucos kms. de onde te atopas, impresiónache. 
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E o constatar que, neste caso concreto, o conflito 
desenvólvese a dous días coas súas noites, en co-
che, desde onde vives placidamente, fai que valo-
res aínda mais ese concepto e esa realidade, que 
se chama PAZ. Unha PAZ que os que, afortunada-
mente, non vivimos e sufrimos nas nosas carnes 
unha guerra, con frecuencia damos por suposto. 
E non sempre é así. A PAZ conquístase cada día 
través de diversos medios dos que non sempre so-
mos conscientes.

E esta é unha aparente e obvia reflexión, que 
todos os voluntarios tivemos logo de falar -vía 
aplicacións de tradución dos móbiles, repito-, con 
“os nosos refuxiados”. Sabían das complexas rela-
cións co seu veciño, ata certo punto irmán, Rusia; 
da historia común, ás veces moi convulsa; da in-
vasión de Crimea; da guerra do Dombás, no leste 
do país; do Euromaidán ou Revolución da Digni-
dade… .Sabíano; vivírano; ás veces sufrido (moi-
tas refuxiados fórono por segunda vez: xa no seu 
día tiveron que fuxir de Crimea, ou das rexións de 
Donetsk e Lugansk)….pero unha invasión….Non, 
non era posible, en pleno s glo XXI… A UE, USA, a 
OTAN/NATO, a ONU…  non o permitirían… .

E con todo, esa invasión produciuse. Esa gue-
rra que só “vían” os pesimistas, estalou. Esa des-
trución, rompeu vidas, soños, esperanzas… 

Moitos dos refuxiados da primeira hora, dos 
moitos miles que escaparon precipitadamente, 
ante a idea de que Rusia invadiría toda Ucraína en 
poucas semanas, están a empezar a volver; entre 
eles, algúns dos que viñeron connosco. Pasada a 
sorpresa e a angustia inicial, vendo que a guerra 
non seguiu o curso que moitos “expertos” vaticina-
ban no sentido de que toda Ucraína caería baixo o 
control ruso, unido a problemas de adaptación, o 
tema dos idiomas, falta de traballo -gran número 
dos refuxiados que viñeron desenvolvían un labor 
profesional, ás veces importante, nos seus lugares 
de residencia, pero que aquí non poden continuar 

a curto prazo-, a chamada dos familiares que alá 
quedaron, normalmente maridos e pais, e o ver 
que neses lugares onde vivían a guerra finalmen-
te non chegou, ou chegou e destruíu facendas e 
propiedades, pero aínda a pesar diso, a “morriña” 
en versión ucraína… .fixo que o fluxo inicial de saí-
da do país moderouse, e que se iniciou un certo 
fluxo de volta aos seus lugares de residencia, ou a 
outros lugares dentro de Ucraína, non afectados 
pola guerra.

No momento de escribir estas reflexións per-
soais, cumpríronse os 100 días de guerra. Este 
conflito xa non ocupa as portadas dos medios de 
comunicación. Como sucedeu coa pandemia do 
COVID-19, ou con case todas as “noticias” sexan 
da envergadura que sexan, as sociedade vai “asu-
mindo e dixerindo”. Quedan consecuencias. Efec-
tos colaterais, moitos dos cales afectan dunha ou 
outra maneira a todo o mundo. As posicións ini-
ciais vanse “modificando”, “matizando”… 

Pero sen dúbida, esta guerra, esta terrible 
guerra, cuxo fin aínda non se albisca no horizonte, 
pasará a ocupar por “méritos propios”, un capítu-
lo, un triste capítulo, da historia ás veces feliz, ás 
veces atormentada de Europa e do mundo.

E mentres tanto, miles, millóns de cidadáns, 
sobre todo ucraínos, sofren nas súas carnes a se-
cuela da guerra. Destrución e morte, tarxetas de 
visita de toda guerra. Vidas truncadas. Soños rotos 
para sempre. Nenos, moitos nenos, que tiveron a 
desgraza de iniciar a súa vida sendo testemuñas e 
vítimas dunha guerra estúpida e innecesaria. Viú-
vas. Orfos. Pobreza material.

Como di unha desas frases enxeñosas que 
circulan polas redes: SE OSA COVARDES QUE DE-
CIDEN AS GUERRAS, TIVESEN QUE IR A PELEXA-
LAS, VIVIRIAMOS TODOS EN PAZ.

A Coruña, 6 de xuño de 2022
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Daniel Prieto de Andrés 

12. Unha Polonia inesperada 

Un 5 de febreiro de 2022 chegaría a Polonia 
para comezar unha nova etapa na miña vida. O 
único que sabía con seguridade cando saín da Co-
ruña e cheguei a Poznań era que me agardaban 12 
meses traballando como voluntario nunha Orga-
nización Non Gobernamental local. O resto eran 
incertezas, as que sen dúbida estaba disposto ir 
coñecendo durante o longo camiño, se non, non 
tivera saído da miña casa.

As incertezas eran tan grandes que o pou-
co que coñecía de Polonia era a través da infor-
mación que tanto nos medios de comunicación 
como nas redes sociais debuxaban un país ultra-
conservador e incluso autoritario nalgunhas oca-
sións. Nalgúns momentos parece que se falaba de 
Polonia, se se me permite a expresión, como dun 
inferno católico. Non será do meu interese neste 
caso falar destas cuestións que sen dúbida mere-
cen unha reflexión máis extensa e meditada, sen 
embargo, é innegable resaltar tras levar case cinco 
meses no país e tras escoitar numerosas opinións, 
que o retroceso de liberdades no país é algo real.

A decisión de vir aquí, ademais de pola inte-
resante oportunidade laboral que se presentaba 
veu marcada pola curiosidade de coñecer dun xei-
to máis real e próximo a realidade do país. Dende 
o oeste de Europa moitas veces pecamos de este-
reotipos, pensando que todo aquilo máis ao este 
de Berlín é pouco máis que países pos-soviéticos 
con enorme filas dos tan populares bloques de vi-
vendas brutalistas dos tempos de Jrushchov, ha-
belos hainos, pero hai moito máis alá diso. 

Tras dezanove días en Polonia, ocorreu o que 
ninguén agardaba ou polo menos, o que ninguén 
quería agardar, a situación entre Ucraína e Rusia 
despois de días e semanas tensas volveuse total-

mente inestable. Rusia estaba invadindo, de novo, 
territorio ucraíno. As novas que estaban a chegar 
xerarían entre a poboación polaca unha onda de 
sensacións diversas. A solidariedade mesturábase 
cunha certa preocupación pola obvia proximidade 
entre ambos países, creando así un aura de incer-
teza sobre como podería evolucionar esta nova 
etapa dun conflito, que cabe lembrar, levaba en 
“stand-by” dende 2014. Dende a miña perspec-
tiva, no primeiro que pensei foi neses amigos e 
amigas de Ucraína que fixera meses atrás en Ale-
maña, xente da miña idade, que estaban a rema-
tar os mesmos estudos que eu rematara uns me-
ses antes e cos que tanto falei e discutín sobre o 
que estaba a acontecer no seu país. As incertezas, 
unha vez máis, cubrían todo. 

Dalgún xeito, tras estudar con detalle o oco-
rrido na Ucraína no ano 2014 para preparar o Tra-
ballo de Fin de Grao e tras coñecer en primeira 
man xente que viviu as consecuencias do conflito, 
recibía o que estaba a ocorrer xa non so cunha 
gran tristeza se non como unha gran decepción.

Unha profunda decepción e confusión se-
rían dúas das sensacións máis fortes que sentín. 
En parte, considero que isto veu marcado pola 
relativa proximidade que dalgún xeito acadei coa 
realidade no país. En gran medida, diría que esta 
sensación viría marcada, principalmente polo Tra-
ballo de Fin de Grao que meses antes prepararía e 
que por cuestión do destino, tiña como tema cen-
tral do estudo, nin máis nin menos que a Guerra 
ruso-ucraína. O feito de ver o deterioro tan repen-
tino dun conflito, que meses atrás estudara e que 
se atopaba nun estado relativamente estable, a 
pesares dos numerosos altos ao fogo e as pouco 
efectivas misións diplomáticas resultaba decep-
cionante.

Sen embargo, ante estas emocións máis ne-
gativas comezaría a xurdir dende o pobo polaco 
unha enorme onda de solidariedade con Ucraína.
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Nun exercicio de total altruísmo milleiros de 
persoas por todo o país comezarían a organizar-
se para axudar de distintos xeitos aos refuxiados 
ucraínos. Buses organizados saían dende distin-
tas cidades polacas cheos de xente disposta a ir á 
fronteira a axudar. Incontables particulares reco-
llían nos seus coches privados a amigos, familiares 
ou inclusive a totais descoñecidos para facilitarlles 
o desprazamento dentro de Polonia. Ante a falta 
de aloxamento serían improvisados numerosos 
campamentos provisionais para refuxiados. Dal-
gún xeito, ante o estoupido bélico e emocional, 
veríase dalgún xeito reflectida na realidade que 
Ucraína estaba a vivir.

O estoupido emocional levaría a que a po-
boación polaca doase unha cantidade inxente de 
roupa, comida e diversos obxectos tanto para os 
refuxiados que chegaban ao país como para aque-
les que aínda estaban alí. No caso de Poznań entre 
diversos dispositivos, organizaríanse varios pun-
tos de recollida nos que numerosos voluntarios, 
catalogaban o recibido, os camións chegaban e 
marchaban de día e de noite en dirección á fron-
teira. Nunha desas primeiras noites nun almacén 
puiden coñecer a realidade de outros voluntarios 
xa non soamente polacos se non ucraínos ou bie-
lorrusos, que quedaban sorprendidos e sempre 
agradecidos cando descubrían que viña de Espa-
ña. De primeira man relataban a dureza do que 
está a acontecer xa non en Ucraína se non en paí-
ses como Bielorrusia, onde a represión e o recorte 
de liberdades soamente vai en aumento.

As necesidades e numerosas propostas de 
axuda ían acordes a gravidade da situación. A co-
munidade ucraína en Polonia antes da guerra era 
moi ampla, sen embargo en cidades coma Gdańsk 
ou Poznań, a poboación aumentaría un 34% e un 
16% respectivamente trala chegada de refuxia-
dos. En base ao informe da Unión de Metrópoles 
Polacas, a poboación polaca superaría por primei-

ra vez na historia os corenta millóns de habitan-
tes, tras sufrir unha subida dun 8% na poboación 
total dende o comezo das migracións derivadas 
do conflito.

A miña realidade en Polonia veríase influen-
ciada dende as primeiras semanas polo que está 
a ocorrer en Ucraína, nun comezo esa vontade 
de axudar de xeito inmediato e de calquera for-
ma faría que botara unha man de xeito puntual 
neses abarrotados e caóticos almacéns. Co paso 
dos meses o peche de campamentos provisionais 
ou dalgúns dos almacéns que comentaba se suce-
derían e a día de hoxe e meses despois do come-
zo do conflito, a través da nosa organización CIM 
Horyzonty, traballamos dun xeito máis ordenado. 
Tratando de atender as necesidades dos refuxia-
dos organizamos eventos, clases de polaco ou no 
meu caso asisto semanalmente a un colexio para 
traballar con rapaces refuxiados. O conflito alte-
raría dalgún xeito non só o meu traballo aquí se 
non a miña percepción de Polonia, como pobo e 
país, mostrándome nun complexo momento unha 
doce cara que nunca tivera imaxinado ver.
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Daniel González Palau 

13. O IGADI, 30 anos de 
diplomacia pública galega 

O pasado 10 de setembro do ano 2021 o IGA-
DI cumpría 30 anos de vida coma asociación sen 
ánimo de lucro, cuxo obxectivo social era a com-
prensión do mundo desde Galicia e a proxección 
de Galicia na sociedade internacional. Celebrá-
molo o 1 de outubro no Consello da Cultura de 
Galicia, aínda coa resaca pandémica e as restri-
cións presentes, contamos cun auditorio cheo e 
representantes das distintas matrioskas do IGADI, 
desde o Consello Reitor e o Consello Científico da 
revista Tempo Exterior, representantes do Fondo 
Galego, da Fundación Plácido Castro ou do Obser-
vatorio de la Política China, investigadores asocia-
dos, socios, colaboradores e amigos...

O acto serviunos como celebración da traxec-
toria do IGADI e do seu fundador e Presidente de 
Honra, Xulio Ríos. O traballo do IGADI destaca por 
enriba de todo desde a orixinalidade galega que 
pensa o mundo en global. Así cómpre subliñar a 
incidencia histórica do IGADI nas políticas públicas 
de acción exterior da Xunta de Galicia, coa cele-
bración dos Foros Bilaterais coa diáspora durante 
os anos 90, a creación do Fondo Galego ou o Libro 
Branco de acción exterior de Galicia do ano 2004. 
Ao tempo impresiona o impacto iberoamericano 
e europeo do IGADI e o Observatorio de la Políti-
ca China, que coma binomio posicionaron a Gali-
cia nos estudios internacionais e chineses, desde 
unha panorámica de 360 graos, que vai de Beijing 
a Taipei, o que agréganos capacidades construti-
vas e sempre o reclamo da independencia intelec-
tual e o coñecemento.

Nestes tres décadas do IGADI, inauguradas 
co final da Guerra Fría, o mundo cambiou moito 

e Galicia non foi allea á velocidade de cruceiro 
dos cambios. As tres décadas do IGADI retrataran, 
ademais dun mundo en cambio que medra por 
Asia e a orixinalidade chinesa, o perfil internacio-
nal da Autonomía galega e a nacionalidade histó-
rica, combinando éxitos e fracasos en políticas de 
acción exterior, que nun balance comparado no 
ámbito do Estado español ten que ser de luces 
e sombras, valorando especialmente ser a única 
Comunidade Autónoma con Lei propia de Acción 
Exterior e Cooperación ao Desenvolvemento fun-
cionando. 

Algo ten que ver o IGADI con isto, ademais do 
entusiasmo da sociedade en xeral, e de funciona-
rios, técnicos e representantes políticos en parti-
cular. Ademais, elementos da última década coma 
o apoio do Goberno da Xunta á Lei Paz Andrade ou 
o apoio ao sector das ONGD e a cooperación inter-
nacional, debuxan un ecosistema que aínda que 
desconectado e desarticulado é capaz de recoñe-
cerse. O IGADI é un elemento sólido e permanente 
que pemite falar dunha acción exterior de Galicia 
real, con vontade de coordinación e coherencia 
sobre os protagonismos, e máis alá das lexítimas 
estratexias de cada quen. Esa misión fundacional 
levámola ao marxe dos procesos electorais, o que 
nos permite, cando menos, intentalo.

Somos así sociedade civil, o proxecto IGADI 
fai parte da esfera, do movemento, da galeguida-
de, cun pé na oficialidade e a academia mais nou-
tro na sociedade, nunha moi particular andaina 
histórica. No corazón desa tradición de diploma-
cia pública galega e cidadá, permítanme vernos 
tirando da corda que deixou o legado da Revista 
Nós, as emisións en galego da BBC, ou ao ánimo 
de universalidade da sociedade galega que se or-
ganiza na diáspora, na histórica e na actual, que 
tantos produtos especiais é capaz de xerar... O le-
gado do Xulio faise máis espectacular pensando o 
conxunto da trama. 
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O IGADI é hoxe un think tank de diplomacia 
pública galega, unha asociación de estudos inter-
nacionais, que teima por fiscalizar e mellorar a 
acción exterior de Galicia, promovendo un pen-
samento estratéxico para a nosa paradiplomacia, 
sempre cun ollo tan crítico como educado, que 
desde a independencia partidaria quere sempre 
sumar en positivo. 

Nese combustible simbólico que nos permite 
camiñar nas arañeiras vellas e nas redes moder-
nas que constrúen a galeguidade actual, cando en 
xaneiro deste 2022 as Tanxugueiras fixéronse om-
nipresentes aledámonos de ser parte dese berro 
global de Terra, -viñemos para quedar. Longa vida, 
somos de fondo cantar. Por trinta anos máis de 
diplomacia pública galega!
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14. Entrevistas 25 anos: Da 
Secretaría Xeral á Lei de 
Acción Exterior

Na secuencia estatutaria que se abre en 
1981, a acción exterior de Galicia ten dous fitos a 
conmemorar no ano 2022. O primeiro é a propo-
sición non de lei dun tratado de relacións culturais 
entre Galicia e Portugal. Foi en 1982, hai corenta 
anos. O segundo, a creación da Secretaría de re-
lacións coa UE e Acción Exterior no organigrama 
da Xunta de Galicia. Foi en 1997, hai 25 anos. Eses 
dous fitos, cos seus respectivos matices, marcan a 
progresiva irrupción da acción exterior na axenda 
política galega. Aquela primeira fase que normali-
za o internacional na construción autonómica tivo 
un camiño propio nestes 25 anos, que cómpre 
ollar en perspectiva coa aprobación en marzo do 
2021 da Lei de Acción Exterior e Cooperación ao 
Desenvolvemento de Galicia. 

Nestas entrevistas procurouse contar coa 
opinión, o balance e as ideas, en primeiro lugar de 
dúas das persoas con maior perspectiva directa do 
proceso de andaina desta política pública en Ga-
licia, dunha banda Jesús Gamallo, e doutra, Ana 
Ramos. Da mesma maneira contouse de maneira 
protagonista coa posición dos tres partidos polí-
ticos maioritarios no Parlamento, aos que agra-
decemos a súa colaboración, apuntando as súas 
respostas no contexto de preparación da EGAEX. 
Finalmente, Antón Martínez Puñal, do Consello 
Reitor do IGADI, achega o posicionamento da 
nosa entidade, sempre ilusionada con mellorar o 
excepcional.

14.1. Entrevista a Jesús Gamallo, Director Xeral 
de Relacións Exteriores e a UE e Cooperación ao 
desenvolvemento

1. O mundo cambiou moito desde o 1997. Que 
acontecementos ou procesos, galegos ou inter-
nacionais destacaría?

Sen dúbida o lanzamento do euro. A Unión 
Económica e Monetaria (UEM) foi un salto cua-
litativo fundamental na construción europea, a 
pesares da resistencia dos sucesivos gobernos bri-
tánicos. A súa forza integradora para os que nos 
comprometemos coa UEM consolida o proxecto 
europeo. Grazas a esta trabe mestra do edificio 
continental resistimos os golpes da crise econó-
mica da pasada década e agora as ondas lesivas 
da invasión rusa na Ucraína. 
2. 40 anos do Estatuto, 25 da creación da SX de 
Acción Exterior, cal é o balance?

As obras que fican son o mellor balance: fo-
mos capaces de saltar do Libro Branco da Acción 
Exterior en 2004 ao Decreto de 2015 polo que se 
regula a acción exterior de Galicia , e logo á Estra-
texia Galega de Acción Exterior (EGAEX) de 2018, 
fitos que facilitaron a aprobación da Lei 10/2021, 
do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da 
cooperación para o desenvolvemento de Galicia 
(LACEX), e tamén axiña a aprobación da EGAEX-
II. Pero sobre todo, fomos capaces de facelo sen 
leas constitucionais nin ermas liortas xurídico-
políticas, con Gobernos de distintas cores, o que 
acredita a seriedade, continuidade e solvencia da 
acción exterior galega.
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3. E desde o balance, canta marxe queda, dentro 
do Estatuto, para desenvolver máis a acción ex-
terior de Galicia?

A aprobación da LACEX é o certificado irrefu-
table de que se concorren pericia e determinación 
podemos avanzar con seguridade na acción exte-
rior. Nós aproveitamos o engarce habilitado polas 
leis españolas de acción exterior e de tratados , 
convencemos á Administración Xeral do Estado a 
través do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea e Cooperación (MAEUEC), sendo minis-
tro Josep Borrell, e así sacamos adiante a LACEX, 
unha Lei basal que é plenamente constitucional e, 
daquela, tamén estatutaria. 
4. Que prioridades e desafíos inmediatos ten a 
política pública de acción exterior en Galicia?

Os desafíos e as prioridades constan na 
EGAEX-I e incorporaranse á EGAEX-II, cuxo bo-
rrador xa está ben maduro. Neste senso cómpre 
engadir que o lexislador galego foi previsor e in-
corporou á LACEX uns principios reitores (artigo 
3) e uns obxectivos estratéxicos ou de país (artigo 
4), previsión que nos axuda a analizar a conxun-
tura internacional cunhas bases moi sólidas. Esa 
conxuntura vén hoxe predeterminada por dous 
fenómenos foráneos que condicionan podero-
samente todas as políticas públicas domésticas, 
como son o impacto da COVID-19 e da invasión da 
Ucraína por Rusia.
5. Que prioridades e desafíos de medio e longo 
alcance ten a política pública de acción exterior 
en Galicia?

Tamén no medio e no longo prazo o marco 
definido pola LACEX nos seus artigos de arranque 
prefigura o exame deses desafíos e prioridades. 
Por salientar algúns, ademais da senda para inten-
sificar constantemente a cooperación con Portu-
gal e a aposta pola Lusofonía, focalizaría a respos-
ta nestes eidos que salienta o lexislador galego:
 »  Contribuír á aproximación ao produto interior 

bruto per cápita da zona euro.
 »  O acercamento aos estándares socioeconómi-

cos, de calidade de vida, demográficos e am-
bientais básicos da zona euro.

 »  A maior diversificación dos mercados exterio-
res.

 »  A captación de capital mercantil e industrial 
destinado a investimento produtivo.

 »  A atracción de capital humano cualificado para 
o máis acelerado desenvolvemento e a conso-
lidación económica de Galicia, que axude a pa-
liar o avellentamento da nosa poboación.

 »  O retorno das e dos emigrantes e dos seus 
descendentes.

 »  O fortalecemento das relacións coa cidadanía 
galega residente no estranxeiro e o apoio ás 
entidades galegas asentadas fóra de Galicia re-
coñecidas ao abeiro da normativa en materia 
de galeguidade.

 »  A contribución á realización da Axenda global 
de desenvolvemento humano sustentable e ás 
políticas de cooperación internacional e axuda 
humanitaria do Estado e da UE.

6. Europa, Eurorrexión, Lusofonía, Diáspora, In-
ternacionalización empresarial e académica... 
Mais no desenvolvemento da Lei de Acción Exte-
rior, que papel pode xogar o Xacobeo?

O Xacobeo axuda a construír a marca-país de 
Galicia no mundo. É, por así dicilo, o seu alicer-
ce. O epicentro da economía mundial e do desen-
volvemento científico-tecnolóxico está mudando 
do Atlántico cara ao Pacífico. Por poñer un caso, 
como presentar a un pequeno país do sur de Eu-
ropa en Xapón ou en Corea do Sul? Aí é onde ve-
rificamos o poder atractivo do Xacobeo como re-
ferente global fóra da limitada contorna europea. 
Se as autoridades surcoreanas son receptivas ás 
nosas xestións e nos achegan propostas de coo-
peración é grazas ao vector xacobeo. Se o entón 
príncipe Naruhito é visto no Xapón facendo parte 
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do Camiño a Compostela, iso ten un impacto ex-
traordinario entre as autoridades políticas e cul-
turais, e máis entre os axentes socioeconómicos 
nipóns. Nin coa mellor campaña de relacións pú-
blicas internacionais poderíamos obter resultados 
semellantes. O Xacobeo preséntanos coa nosa fa-
ciana alí onde case non oíran falar de Galicia.

14.2. Entrevista a Ana Ramos, Directora 
Fundación Galicia-Europa

1. O mundo cambiou moito desde o 1997. Que 
acontecementos ou procesos, galegos ou inter-
nacionais destacaría?

No plano europeo, destacaría as sucesivas 
ampliacións (1999, 2004, 2007) que nos levou a 
unha Unión Europea de 28 Estados membros. E 
como non, o brexit, a primeira saída dun Estado 
do club comunitario. A ampliación cara o Leste 
deixou a Galicia máis afastada do centro xeográ-
fico da UE e cambiou os equilibrios no Consello, 
facendo as negociacións máis complicadas. Así e 
todo, son optimista ao ver os avances que está a 
facer a UE nos últimos anos: en materia sanita-
ria -ao facer fronte de forma coordinada á pan-
demia-, económica -ao emitir por primeira vez 
grandes cantidades de débeda pública para sufra-
gar a recuperación económica-, e os novos pasos 
que se están dando cara unha Unión Europea da 
Defensa, acelerados agora pola invasión rusa de 
Ucraína.
2. 40 anos do Estatuto, 25 da creación da SX de 
Acción Exterior, cal é o balance?

En Bruxelas, a Fundación Galicia Europa está 
presente dende 1988, por tanto, máis de 30 anos 
de presenza galega na capital comunitaria dos que 
destacaría: 1. O sistema de colaboración que ins-
tauramos entre as oficinas de CCAA en Bruxelas 
e entre estas e a Representación Permanente de 
España ante a UE; 2. A participación directa das 
CCAA no Consello por medio dun sistema de re-
presentación rotatoria 3. A evolución do papel do 
Comité Europeo das Rexións. Calquera destras 
tres canles (sen ser as únicas) sérvenos para facer 
un mellor seguimento das políticas comunitarias e 
facer chegar a nosa opinión, inquietudes ou expe-
riencias. Ao longo destes anos, estas canles evolu-
cionaron e afianzáronse de modo positivo para a 
acción exterior galega.
3. E desde o balance, canta marxe queda, dentro 
do Estatuto, para desenvolver máis a acción ex-
terior de Galicia? 

A Lei de Acción Exterior aprobada o ano pasa-
do constitúe un marco xurídico apropiado para se-
guir traballando neste sentido. Na práctica, nunca 
nos atopamos con limitacións xurídicas á hora de 
defender os intereses galegos ante a UE.
4. Que prioridades e desafíos inmediatos ten a 
política pública de acción exterior en Galicia?

A recuperación económica coa axuda dos 
fondos de recuperación europea e os fondos es-
truturais. Certamente, isto ten un carácter interno 
pero, para que estes fondos se adecúen ás nece-
sidades de Galicia e poidan ser ben executados, 
debe haber un aliñamento entre as políticas gale-
gas e as europeas. E aí é onde intervimos nós, en 
facer comprender as propostas europeas en Gali-
cia e as peculiaridades galegas en Bruxelas.
5. Que prioridades e desafíos de medio e longo 
alcance ten a política pública de acción exterior 
en Galicia? 

No plano europeo, a corto, medio e lon-
go prazo, traballar por unha transición ecolóxica 
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equilibrada, asumible e xusta que achegue novas 
oportunidades a Galicia e que acompañe a trans-
formación necesaria de certos sectores para lo-
grar a neutralidade climática en 2050.
6. Europa, Eurorexión, Lusofonía, Diáspora, In-
ternacionalización empresarial e académica... 
Mais no desenvolvemento da Lei de Acción Exte-
rior, que papel pode xogar o Xacobeo?

En Bruxelas, vemos con claridade o papel 
evocador que desempeña o Camiño de Santiago 
como xerme da construción europea. Máis alo da 
peregrinación, esta ruta permitiu conectar xentes, 
territorios, cultura e valores ao longo dos séculos. 
O Camiño de Santiago sitúa a Galicia en Europa e 
tamén no mundo. É o mellor embaixador do pobo 
galego: a súa cultura, historia, patrimonio, gastro-
nomía, etc. Por tanto, o seu papel debe ser central 
na acción exterior galega.

14.3. Entrevista a Alberto Pazos, Deputado 
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
e Viceportavoz. Portavoz da Area de Acción 
Exterior e Cooperación

1. O mundo cambiou moito desde o 1997. Que 
acontecementos ou procesos, galegos ou inter-
nacionais destacaría?

Sen dúbida o acontecemento de maior im-
pacto internacional neste período foi o atentado 
perpetrado o 11-S, o primeiro dunha longa cadea 
de acción criminais en todo o mundo, e que Es-
paña sufriu nas suas carnes co 11-M. A partires 
deste momento tivo lugar un proceso de refor-

mulación das relacións internacionais que todavía 
non rematou, e que sen dubida vai supoñer un 
punto de inflexión significativo na historia. Tam-
pouco podemos obviar a importancia dunha nova 
orde internacional marcada pola multipolaridade, 
o proceso de progresiva apertura de China ou a 
inexorable consolidación da globalización.
2. 40 anos do Estatuto, 25 da creación da SX de 
Acción Exterior, cal é o balance?

Francamente positivo. O Estatuto foi a ferra-
menta fundamental do cambio experimentado 
polo noso pais. Hoxe os galegos desfrutamos dun 
estado de benestar plenamente afianzado, e a 
nosa renda per capita converxeu coa media nacio-
nal ata niveis nunca antes alcanzados. 

Paro Galicia tamén pode sentirse orgullosa 
do seu lugar no mundo, e do xeito en que fomos 
que de ocupalo, a través do dialogo, da negocia-
ción e dun capacidade evidente para fortalecer 
os lazos que nos unen tradicionalmente con Eu-
ropa, iberoamerica ou coa lusofonía, ao tempo 
que abrimos novas oportunidades de expansión 
internacional en latitudes menos habituais para 
os nosos intereses. E todo isto sen esquecer un 
fortalecemento sen precedentes das relacións co 
Norte de Portugal, converténdonos nunha Eurore-
xión de referencia no marco da UE. 
3. E desde o balance, canta marxe queda, dentro 
do Estatuto, para desenvolver máis a acción ex-
terior de Galicia?

Non creo que o Estatuto supoña límite algún 
a acción exterior de Galicia, mais aló da obriga de 
manter unha colaboración leal co Goberno do Es-
tado.. A experiencia ten demostrado que esa cola-
boración resultou un instrumento útil para poten-
ciar a nosa acción exterior.
4. Que prioridades e desafíos inmediatos ten a 
política pública de acción exterior en Galicia?

No actual contexto de tensión internacional, 
Galicia ten que continuar fortalecendo o seu posi-
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cionamento no mundo que permitiu, entre outras 
cousas, que alcanzáramos un récord de exporta-
cións comerciais sen precedentes. Continuar con 
esa aposta pola proxección exterior do noso pais é 
fundamental para poder consolidar esa situación.
5. Que prioridades e desafíos de medio e longo 
alcance ten a política pública de acción exterior 
en Galicia?

Os ámbitos fundamentais de actuación están 
claramente establecidos na Estratexia galega de 
Acción Exterior. E pasan polo reforzo do vínculo 
coa UE, aproveitar as potencialidades da nosa re-
lación privilexiada coas Comunidades galegas no 
exterior, e estreitar os vencellos coa comunidade 
lusófona.
6. Europa, Eurorexión, Lusofonía, Diáspora, In-
ternacionalización empresarial e académica... 
Mais no desenvolvemento da Lei de Acción Exte-
rior, que papel pode xogar o Xacobeo?

O Xacobeo está a xogar un dobre papel de 
máxima importancia. Supón unha oportunidade 
sen parangón de promoción internacional de Ga-
licia, e ademais converteuse nun foco de atracción 
para visitantes chegados de todo o mundo. Sen 
dúbida, nunha década marcadamente xacobea, 
os camiños serán o mascarón de proa da proxec-
ción exterior dun pais capaz de combinar coma 
poucos tradición e modernidade.

14.4. Entrevista a Luís Bará, Deputado do Grupo 
Parlamentario do BNG. Portavoz da Area de 
Acción Exterior e Cooperación, Infraestruturas e 
Medio Ambiente 

1. O mundo cambiou moito desde 1997. Que 
acontecementos ou procesos galegos ou interna-
cionais destacaría?

No ámbito galego, o proceso de estancamen-
to do autogoberno e a recentralización, que se 
insire nun proceso máis amplo de concentración 
de poder político, económico e financeiro en Ma-
drid. Esta deriva centrípeta deixa a Galiza sen ins-
trumentos de defensa e impulso no ámbito eco-
nómico, social ou cultural, e explica a evolución 
negativa que sofre o noso o país desde o punto de 
vista demográfico, industrial, laboral, lingüístico… 
Precisamos poder político e capacidade de deci-
sión para mudar o rumbo e comezar a sentar as 
bases dunha nova Galiza, forte, viva, libre e con 
futuro.

No plano internacional estamos asistindo a 
un proceso acelerado de transformacións, alimen-
tado polas crises sucesivas, cuxas manifestacións 
máis visíbeis son a cada vez maior concentración 
de poder e riqueza, o incremento das desigual-
dades, a perda de dereitos e liberdades. A emer-
xencia do feminismo e o ecoloxismo como mo-
vementos sociais masivos son fenómenos tamén 
salientábeis. E as mudanzas no ámbito xeopolí-
tico, coa perda da hexemonía dos USA e os seus 
satélites, e a evolución cara un mundo multipolar. 
Neste contexto é especialmente preocupante a 
perda de peso e influencia da UE, que renunciou a 
ser un actor protagonista na escena internacional 
e asumiu o papel de paria, ao servizo da OTAN e 
dos USA. Unha dependencia pola que pagamos un 
alto prezo e que crea un escenario de incerteza e 
inestabilidade no futuro inmediato.
2. 40 anos do Estatuto, 25 da creación da Secre-
taría Xeral de Acción Exterior: cal é o balance?

O balance é pobre e, ademais, cunha evolu-
ción minguante: aquela Secretaría Xeral de Acción 
Exterior ficou reducida a unha simple Dirección 
Xeral que nin é dirección nin é xeral. Perdeu peso 
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político e capacidade de coordinación e impulso 
do goberno. Non existe nin vontade política, nin 
medios nin unha axenda de prioridades na políti-
ca exterior galega. A renuncia da Xunta a formar 
parte da CPLP foi a expresión máis clara da subor-
dinación e submisión da acción exterior do actual 
goberno galego.
3. E desde o balance, canta marxe queda, dentro 
do Estatuto, para desenvolver máis a acción ex-
terior de Galiza?

A marxe é cada vez máis reducida, sobre todo 
despois da aprobación da lei 2/2014 da Acción e 
o Servizo Exterior do Estado. O control preventivo 
por parte do Estado (Departamento de Exteriores) 
da política exterior ten como finalidade “domesti-
car” a acción exterior das “comunidades autóno-
mas”, guión que o goberno galego seguiu ao pé da 
letra. Aínda así, o exemplo de Euskadi ou Catalun-
ya demostra que -malia este marco limitado- ou-
tra acción exterior é posíbel. 
3. Que prioridades e desafíos inmediatos ten a 
política pública de acción exterior en Galiza?

As prioridades inmediatas deben ser: crear 
unha nova estrutura institucional que lle dea peso 
político e centralidade á Acción Exterior e que per-
mita un maior nivel de coordinación institucional, 
fortalecer as relacións con Portugal e a Lusofonía 
(incluíndo o desenvolvemento efectivo da Lei Paz 
Andrade e a creación do Observatorio da Lusofo-
nía), e definir unha estratexia clara de defensa dos 
intereses de Galiza en Europa.
4. Que prioridades e desafíos de medio e longo 
alcalce ten a política pública de acción exterior 
en Galiza?

Os cambios no organigrama institucional de-
ben ir acompañados do impulso dos mecanismos 
de participación (redefinición do CAEX) e da apro-
bación dunha verdadeira Estratexia Galega de 
Acción Exterior dotada de medios e plans pluria-
nuais de actuacións, medíbeis e avaliábeis. Entre 

as principais liñas de actuación estarán: a creación 
de estruturas de formación en relacións exterio-
res e paradiplomacia; o fomento da coordinación 
e complementariedade entre institucións (Xunta, 
concellos, deputacións, Universidades, terceiro 
sector…); o impulso da presenza de Galiza, con 
voz propria, en foros e redes internacionais a fa-
vor da paz, a diversidade cultural e lingüística, os 
dereitos humanos, a ciencia e o coñecemento, a 
ecoloxía…; a definición das prioridades por áreas 
xeográficas e a implementación de plans para 
cada unha delas (Lusofonía, Europa, Latinoaméri-
ca, Norteamérica; Asia e Pacífico…); a internacio-
nalización das empresas e da economía galega; a 
creación da marca país; a creación dun organismo 
de promoción da lingua e a cultura galega no ex-
terior… 
5. Europa, Eurorrexión, Lusofonía, Diáspora, in-
ternacionalización empresarial e académica… 
Mais no desenvolvemento da lei de acción exte-
rior que papel pode xogar o Xacobeo?

O Xacobeo pode cumprir un importante pa-
pel da promoción da imaxe internacional de Ga-
liza, e para iso hai que inserilo na idea da marca 
país, xunto coa identidade nacional, a tradición, a 
paisaxe, a creatividade, a innovación, a moda ou 
o deporte. Ten que evolucionar de produto turís-
tico descontextualizado a unha especie de carta 
de presentación dun país con historia, dinámico 
e con futuro. Ademais dun camiño de ida ten que 
actuar como un camiño de volta, que teña retorno 
no plano inmaterial como plataforma de promo-
ción da cultura e da identidade galega, do noso 
xeito de ser e estar no mundo. 
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14.5. Entrevista a Luis Alvarez, Deputado e 
Portavoz do Grupo Parlamentario PSdG-PSOE 
1. O mundo cambiou moito desde o 1997. Que 
acontecementos ou procesos, galegos ou inter-
nacionais destacaría?

Vivimos nun mundo en constante cambio, 
cheo de desafíos pero tamén de oportunidades 
para a presenza de Galicia no mundo. Os saltos 
cualitativos no proceso de construción europea, 
a transformación da nosa emigración coa a saída 
de Galicia de moitos integrantes da xeración máis 
preparada da nosa historia, a intensificación das 
relacións comerciais internacionais e a sucesión 
de crises como a que está vivindo o mundo como 
consecuencia da guerra de Putin en Ucraína, sen 
esquecer a crise climática… Galicia ten que ter 
una acción exterior que nos permita participar e 
aportar a nosa voz a todos estes procesos.
2. 40 anos do Estatuto, 25 da creación da SX de 
Acción Exterior, cal é o balance?

O balance é mixto. Houbo avances cuantifi-
cables en termos de inversión, de comercio, etc. 
pero a pregunta que debemos facernos e se te-
mos aproveitado todas as potencialidades de Ga-
licia, dun país que leva a apertura ao mundo no 
seu ADN. 

Pensamos que hai moito que mellorar. Te-
mos que facer da acción exterior de Galicia un 
eixo prioritario do desenvolvemento económico, 
social e cultural do país, conectando o que face-
mos fóra coas prioridades políticas nas catro pro-
vincias: inclusión social e servizos públicos de cali-
dade, transformación do noso modelo produtivo, 

aposta pola educación e a ciencia, reversión do 
noso declive demográfico…
3. E desde o balance, canta marxe queda, dentro 
do Estatuto, para desenvolver máis a acción ex-
terior de Galicia?

O Estatuto de 1981 non dedica moitas pala-
bras á acción exterior de Galicia alén dun par de 
referencias ás relacións culturais e ás comunida-
des galegas do exterior, froito sen dúbida do tem-
po no que foi elaborado. Pero o Estatuto é un pun-
to de partida. A marxe que deixa o propio texto e a 
xurisprudencia constitucional sobre a capacidade 
das CCAA para desenvolver unha acción exterior 
proactiva é moi grande: cooperación transfron-
teiriza con Portugal, relacións económicas, lingua 
e cultura, cooperación para o desenvolvemento 
sustentable, etc.
4. Que prioridades e desafíos inmediatos ten a 
política pública de acción exterior en Galicia?

Nestes intres a derrogación do voto rogado 
presenta unha oportunidade histórica para recu-
perar e repensar o papel das comunidades galegas 
no exterior nun concepto máis amplo e innovador 
de galeguidade, respondendo ás preocupacións 
dos nosos concidadáns no exterior e converten-
do a nosa diáspora nunha fonte de oportunidades 
para a proxección exterior de Galicia e dos seus 
intereses. Outros países e territorios con diáspo-
ras coma a nosa teñen tecido redes de relacións 
económicas, comerciais e doutro tipo das que nós 
carecemos. A Xunta leva 14 años esquecendo á 
Galicia do exterior, o declive e o abandono son 
evidentes, e a posibilidade dunha maior participa-
ción do exterior na política galega é unha oportu-
nidade para reverter esta tendencia.
5. Que prioridades e desafíos de medio e longo 
alcance ten a política pública de acción exterior 
en Galicia?

Debemos actuar sobre todos os eixos, dando 
un salto cualitativo na ambición da actual Estra-
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texia e da Lei vixentes. Precisamos unha verda-
deira política pública neste ámbito: unha maior 
presencia en Europa máis alá da participación en 
programas e fondos comunitarios, unha aposta 
máis decidida pola Eurorexión Galicia-Norte de 
Portugal como motor de prosperidade dos dous 
lados da raia pero tamén como plataforma para 
unha maior presencia comercial e empresarial 
no resto do mundo, unha visión da galeguidade 
e da nosa diáspora que vaia máis alá da preser-
vación da cultura e dos vínculos históricos e que 
integre ás distintas xeracións de galegos e galegas 
no exterior, unha política industrial e de apoio á 
internacionalización das empresas galegas como 
palanca de transformación do noso tecido produ-
tivo no país, e unha política cultural que integre 
a riqueza da nosa lingua e da nosa cultura xunto 
coa oportunidade que supón a Lusofonía, e unha 
política de cooperación á altura dos retos globais 
e da solidariedade da sociedade galega, que pui-
demos comprobar claramente na resposta á gue-
rra de Ucraína e que é canalizada hoxe fundamen-
talmente a través das ONGDs e do Fondo Galego 
ante a falta de ambición da Xunta.
6. Europa, Eurorexión, Lusofonía, Diáspora, Inter-
nacionalización empresarial académica... Mais 
no desenvolvemento da Lei de Acción Exterior, 
que papel pode xogar o Xacobeo?

O Xacobeo debe ser algo máis que unha cam-
paña para atraer turistas a Galicia, ámbito no que 
o éxito é incuestionable. Pero o Xacobeo pode ser 
moito máis: unha plataforma de intercambios cul-
turais, económicos e de todo tipo e unha “marca” 
da imaxe de Galicia e do que aspiramos a repre-
sentar no mundo: un país próspero, dinámico, 
aberto, INNOVADOR.

14.5. Entrevista a Antón Martínez Puñal, 
Profesor emérito de Dereito Internacional da USC 
e parte do Consello Reitor do IGADI
1. O mundo cambiou moito desde o 1997. Que 
acontecementos ou procesos, galegos ou inter-
nacionais destacaría?

Desde a creación da Secretaría Xeral de Ac-
ción Exterior no 1997, organigrama da Xunta de 
Galicia, a globalización (económica, cultural, polí-
tica...) non parou de tomar protagonismo na vida 
das persoas e as institucións, evidenciando as in-
terdependencias e o impacto no noso modo de 
vida.

Se tiveramos que sacar fotografías disto que 
dicimos coma proceso, poderiamos sinalar a en-
trada do euro no 2000, a caída das Torres Xemel-
gas, 2001, e o xihadismo global, a crise económica 
do 2009, o desborde da crise climática e enerxéti-
ca, e nos últimos tempos a pandemia e o confina-
mento global, ou a propia Guerra da Ucraína.
2. 40 anos do Estatuto, 25 da creación da SX de 
Acción Exterior, cal é o balance?

O balance das política públicas da acción ex-
terior é de luces e sombras. Nas luces o sermos 
unha Comunidade autónoma e nacionalidade his-
tórica, con tradición e cun consenso formal da súa 
importancia e transcendencia, aínda que irregular 
e en retroceso nos últimos anos. Na sombra, a hi-
perinflación do simbolismo da mesma.Se mentres 
que vemos que en cada discurso de Alcalde, Con-
selleiro ou Presidente, podemos observar referen-
cias as potencialidades da diáspora, da lusofonía, 
do mundo celta e a cultura... na práctica, nunca 
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pasamos de actividades puntuais e descoordina-
das que non acaban de xerar a masa crítica que de 
un salto de calidade, con capacidade de incidencia 
real.

O balance, ten ademais, na degradación da 
Secretaría Xeral en Dirección Xeral desde o 2009, 
un compoñente que empobrece a nosa competi-
tividade internacional, sendo en principio un con-
senso, que o noso perfil internacional é un factor 
multiplicador de desenvolvemento.
3. E desde o balance, canta marxe queda, dentro 
do Estatuto, para desenvolver máis a acción ex-
terior de Galicia?

A verdade é que a marxe é toda, aínda que 
sen dúbida sería positiva unha reforma do Estatu-
to que atendera a esta cuestión cun protagonismo 
central. A Lei de Acción Exterior española do 2015 
e a Lei de Acción Exterior de Galicia 2021 clarifi-
can o marco xurídico dunha maneira que, aínda 
podendo observar intromisións innecesarias por 
parte do Estado, non impide por si mesma nada, 
sempre que se faga desde a legalidade e con leal-
dade institucional. Como está todo por facer, a 
marxe é toda.
4. Que prioridades e desafíos inmediatos ten a 
política pública de acción exterior en Galicia?

No inmediato o importante é que a próxima 
Estratexia Galega de Acción Exterior, non sexa 
unha só unha reflexión estratéxica, se non un 
plan. Non se precisa un plan inalcanzábel, precí-
sase un plan realista, economicamente dotado, 
que preste atención a coordinar e dar coherencia, 
así como visibilidade pública e internacional, ao 
conxunto de centos de accións de proxección ex-
terior que Galicia xa está a desenvolver, desde a 
Xunta, desde as institucións, desde as Universida-
des, desde a sociedade civil... Un plan que poida 
ser avaliado, que marque indicadores flexíbeis, 
que comprometa o seguimento, a coordinación, 
a aprendizaxe e a mellora. No curto prazo, espe-

cialmente reclamar para Galicia un papel prota-
gonista na entrada de España como observador 
asociado na Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, da que nada sabemos desde o verán 
do ano pasado, na que a mesma foi oficializada.
5. Que prioridades e desafíos de medio e longo 
alcance ten a política pública de acción exterior 
en Galicia?

No medio e longo prazo recuperar unha es-
trutura na Xunta, que, dependendo da Presiden-
cia, e que gañe músculo económico, técnico e 
prospectivo. Hai que sustentar unha moi dispu-
tada prosperidade do futuro. A nova Xunta non 
debera resignarse a ver a acción exterior coma 
unha carga secundaria ou innecesaria, se non 
coma un elemento tractor da internacionalización 
de Galicia, máis alá do fomento do turismo e as 
subvencións ás empresas do Instituto Galego de 
Promoción Económica. Hai que cohesionar toda a 
internacionalización que se promove, iso é a ac-
ción exterior.

Canles de relacións de calidade, coa Unión 
Europea, a diáspora americana, a lusofonía e Por-
tugal ou o atlántico celta, precisan de esforzos 
sistemáticos de medio e de longo prazo. Espazos 
como os USA ou a China, continentes en si mes-
mos, deberan ter algo máis de atención tamén, 
máis aló de ocorrencias puntuais.
6. Europa, Eurorexión, Lusofonía, Diáspora, In-
ternacionalización empresarial e académica... 
Mais no desenvolvemento da Lei de Acción Exte-
rior, que papel pode xogar o Xacobeo?

O Xacobeo é un éxito, mais como monocul-
tivo da imaxe internacional de Galicia peca un 
pouco de reducionismo. O éxito hai que coidalo e 
no 2022 pensamos que o Xacobeo pode ser unha 
marca, unha imaxe, que, con valores xa interna-
cionais, vaia alén de presentar a Galicia coma un 
escenario de turismo. Ademais, resulta claro que 
a acción internacional do Xacobeo non pode ir por 
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libre da Lei. O Xacobeo ten que aproveitar o seu potencial para multiplicar os impactos e ca-
pacidades da nosa acción exterior, debendo ser un elemento tractor e simbólico das distintas 
dimensións da nosa imaxe internacional.
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