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MeMoria DE
ActividAdes 
2009

01   |        Asesoramento institucional

02   |        Asistencia técnica

03   |        iGAdiPaper

04   |        informes Anuais

05   |        Publicacións

06   |        Páxina web

07   |        colaboración cos medios de comunicación

08   |        Análise internacional

09   |        conferencias, mesas redondas e simposios

10   |        Formación

11   |        Programas de investigación

12   |        cidic

13   |        consello Asesor

14   |        Nómina de analistas e colaboradores

15   |        Relacións e colaboracións

16   |        Observación final
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A análise e a crítica, o estudo, a xe-

ración de propostas e dinamización 

de iniciativas coa dobre preocupación 

do acompañamento dos problemas 

internacionais e a promoción da 

inserción exterior de Galicia, consti-

túen os paradigmas definidores das 

actividades do IGAdI dende a súa 

fundación. Ao longo de 2009, o IGA-

dI confirmouse na listaxe dos cinco 

think tank especializados en asuntos 

internacionais (enquisa de Iberglobal) 

máis influentes en españa.

1.   Asesoramento institucional
No marco do convenio de colaboración existente coa 

dirección Xeral de Relacións exteriores e coa Ue (Xun-

ta de Galicia), elaboráronse un total de 9 informes de 

situación, incidindo en problemas de importancia para 

a acción exterior de Galicia. Ademais, elaborouse un in-

forme sectorial. Boa parte destas análises incorporan os 

datos recollidos no diario exterior, un seguimento diario 

nos medios de comunicación sobre a acción exterior de 

Galicia. 

Tamén se participou na posta en marcha da comisión 

de acción exterior do consello da cultura Galega e na 

Reflexión extratéxica propiciada por este organismo. 

Mediante un convenio asinado coa Universidade de 

vigo, o IGAdI acompañará o seu proceso de internacio-

nalización. 

A dirección Xeral de Administración Local (Xunta de 

Galicia) e o IGAdI impulsan unha liña de reflexión e activi-

dades sobre os irmandamentos na nosa Comunidade. 

2.   Asistencia técnica
O IGAdI exerceu a Secretaría Técnica do Fondo Galego 

de Cooperación e desenvolvemento (www.fondogalego.

org). 

3.   IGADIPaper 
Cos IGAdIPaper trátase de afondar, de maneira equilibrada e 

sintética, nalgún conflito, acontecemento ou tendencia inter-

nacional de relevancia e actualidade. en 2009, elaboráronse 

un total de 27. 
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4.   Informes Anuais
O igadi Annual Report (2008-2009) sinala as claves do 

exercicio precedente no sistema internacional. 

5.   Publicacións
Ao longo de 2009, publicáronse os dous números correspon-

dentes á revista semestral tempo exterior. Igualmente, pre-

sentouse o volume 6 da colección texturas internacionais, 

centrado nunha análise do europeísmo en Ramón Piñeiro, a 

quen se dedicou o día das Letras Galegas dese ano. 

6.   Páxina web
www.igadi.org segue a ser o principal espello das actividades 

do IGAdI, consolidada como un referente da análise inter-

nacional. Baixo o coidado de Breogán Xuncal, segue figu-

rando entre as 100 webs galegas máis visitadas. Co apoio 

da Secretaría Xeral de Política Lingüística creouse o canal 

iGAdiTV.
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7.   Colaboración cos medios 
de comunicación 
en 2009, os analistas, investigadores e 

colaboradores do IGAdI compareceron 

en emisoras de radio, prensa, revistas e 

televisións de diferentes países (españa, 

Arxentina, China, Francia, Reino Unido, 

Venezuela, Uruguai ou Colombia) para 

ofrecer os seus puntos de vista sobre 

temas de actualidade internacional.

8.   Análise internacional
este aspecto do labor do IGAdI concre-

touse na elaboración dun total de 294    

artigos, distribuidos do seguinte xeito: 

África (13); 

Asia (36);

Balcáns (1); 

Cuba (11); 

eeUU (17); 

europa (46); 

América Latina (71); 

Nacionalismos (4); 

Oriente Medio (35); 

Península coreana (22); 

Rusia (12); 

Outros (26).

9.   Conferencias, mesas 
redondas e simposios
A participación neste tipo de activida-

des, ofrece o seguinte resumo:

Conferencias:   8

Mesas redondas:   2

Simposios electrónicos:   2

Ademais, celebrouse a edición anual 

do Foro Iberoamericano (5 de marzo 

en Baiona con Cuba como tema de 

debate).

10.   Formación 
Neste eido, cómpre salientar as acti-

vidades desenvolvidas coa Academia 

Galega de seguridade Pública (Mó-

dulo de dereitos Humanos) e coa esco-

la Galega de Administración Pública 

(curso sobre Poder local cooperación 

internacional e acción exterior). 

11.   Programas de 
investigación
en 2009, celebrouse unha reunión do 

grupo de investigación sobre Segurida-

de, Conflitos e Alternativas no sistema 

internacional, elaborando 1 Guía de 

conflitos (Sahara) e 4 Guías exterio-

res. No seu seo creouse o Observato-

rio da ALBA. 

12.   CIDIC
Seguiu ampliando as súas bases docu-

mentais, a través de adquisicións e o 

fomento dos intercambios. 

13.   Consello Asesor
Baixo o lema “Memoria e Futuro”, re-

uniuse en Baiona o 25 de abril de 2009 

coa axenda exterior de Galicia como 

obxecto central de estudo. 

14.   Nómina de analistas e 
colaboradores
Cabe citar: Antonio Martínez Puñal 

(Consello Asesor); Ánxelo González 

vicente (vicedirector); david M. Alva-

rado Roales (investigador asociado); 

enrique sáez Ponte (Consello Asesor); 
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ester castro cidre (analista); Fernan-

do Pérez-Barreiro Nolla (Consello 

Asesor); Jared d. Larson (investigador 

asociado); Jaume Giné daví (investi-

gador asociado); Luís Álvarez Pousa 

(Consello Asesor); Moncho iglesias 

Míguez (analista); Pilar dafonte 

suanzes (investigadora asociada); 

Ramón Lugrís (Consello Asesor); Ro-

berto Mansilla Blanco (analista); Ma-

sashi Oki (colaborador); Xosé Manuel 

Figueiras (colaborador); Ariel Gon-

zález (Centro Arxentino de estudos 

Internacionais, CAeI); tino santiago 

(xornalista e colaborador); Xulio Ríos 

(director). Igualmente debe mencionar-

se: Andrea García vidal (estudante 

en prácticas e colaboradora); Adrián 

Moreno cidrás (estudante en prácticas 

e colaborador); carlos sánchez Pardo 

(colaborador); Matías Alejandro Mag-

nasco (colaborador); samanta Fer-

nández cortés (estudante en prácticas 

do IGAdI). 

15.   Relacións e 
colaboracións
O IGAdI mantivo a súa tradicional re-

lación de colaboración con outras en-

tidades, destacando a participación no 

Comité Organizador do Foro Mundial 

da Paz, a celebrar en Santiago en de-

cembro de 2010, e co Comité español 

da Oficina das Nacións Unidas para os 

Refuxiados en Palestina (UNRWA), asi 

como con ANUe (Asociación para as 

Nacións Unidas en españa). do 17 ao 

20 de outubro visitou Galicia a directo-

ra de proxectos da UNRWA en españa, 

Carmen Quintana.

16.   Observación Final
Ao longo de 2009, o IGAdI tamén 

dedicou parte do seu labor á dinamiza-

ción de entidades como a Fundación 

Plácido castro ou o Observatorio de 

la Política china, entidades que dis-

poñen das súas propias Memorias e ás 

cales remitimos.

Os datos aquí recollidos poden afon-

darse e completarse en www.igadi.org. 
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