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Ás portas do vixésimo aniversario, 

o IGADI afondou nunha mirada in�n�

trospectiva para definir, no contexto 

da crise, os vectores esenciais dunha 

nova estratexia para o vindeiro lustro 

que afonda na pluralidade e indepen�

dencia como valores esenciais para 

fortalecer o compromiso coa socie�

dade, con Galicia e cun mundo máis 

xusto. 

Asesoramento institucional
Ademais do Diario exterior e a asistencia á Dirección 

Xeral de Relacións Exteriores e coa UE (Xunta de Galicia) no 

marco do convenio existente, o IGADI integrouse no recen 

constituído Consello de Acción Exterior de Galicia.  

Tamén se participou na Reflexión estratéxica sobre a 

cultura galega, promovida polo Consello da Cultura 

Galega. 

Mediante un convenio asinado coa Universidade de Vigo, 

o IGADI acompaña o seu proceso de internacionalización. 

A Dirección Xeral de Administración Local (Xunta de 

Galicia) e o IGADI impulsan unha liña de reflexión e ac�

tividades sobre os irmandamentos na nosa Comunidade, 

promovendo diversas accións (edición de libro, díptico, 

realización de seminarios provinciais). 

Co IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica), o 

IGADI abriu unha liña de colaboración en materia de inter�

nacionalización.

Asistencia técnica
O IGADI exerceu a Secretaría Técnica do Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade (www.fondogalego.org). 

Informes Anuais
O Igadi Annual Report (2009�2010) sinala as claves do 

exercicio precedente no sistema internacional. Ademais, 

por primeira vez, publicouse o We in the World - Nós no 

Mundo, unha reflexión sobre os aspectos esenciais da para�

diplomacia galega.

IGADIPaper 
Cos IGADIPaper trátase de afondar, de maneira equilibrada e 

sintética, nalgún conflito, acontecemento ou tendencia inter�

nacional de relevancia e actualidade. En 2010, elaboráronse 

un total de 27. 
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Publicacións
Ao longo de 2010, publicáronse os dous números  

correspondentes á revista semestral Tempo exterior. Igual�

mente, presentouse o volume 7 da colección Texturas inter-

nacionais, centrado nunha análise dos irmandamentos, da 

autoría de Daniel González Palau. 
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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, figura entre 

as 100 webs galegas máis visitadas. Igualmente, facilitouse a 

incorporación ás redes sociais (Facebook).

Colaboración cos medios de comunicación 
En 2010, 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.

Análise internacional
Este aspecto do labor do IGADI concretouse na elaboración 

dun total de 269    artigos, distribuídos do seguinte xeito: 

África (8); Asia (30); Balcáns (2); Cuba (8); EEUU (22); Europa 

(46); América Latina (50); Nacionalismos (6); Oriente Medio 

(16); Península coreana (36); Rusia (4); Outros (41).

Conferencias, mesas redondas e simposios
A participación neste tipo de actividades, ofrece o seguinte 

resumo:

Conferencias:  3

Mesas redondas:  2

Simposios electrónicos:  1

Ademais, celebrouse a edición anual do Foro Iberoamerica-

no (26 de febreiro en Baiona coa participación de Antonio 

Martínez Puñal disertando sobre o tema “O bicentenario, a 

integración e o sucre”).
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Estudantes en prácticas 
 En 2010 acolleuse en réxime de prácticas a Katarzyna 

Araczewska (universidade de Lodz, Polonia), Marta Cruz 

Liñeira (USC), Emma Fernández Delgado (Universidade de 

Vigo), Susana Maceiras Pérez (USC) e Samanta Fernán-

dez Cortés (USC).

Programas de investigación
Cun ritmo desigual, os programas de investigación  

constitúen unha aposta que pretende transcender a actuali�

dade, consolidando liñas de estudo e equipos de traballo. 

Nese marco, elaborouse a Guía de Conflitos número 3 sobre 

“O espazo euroasiático”. 

CIDIC
Seguiu ampliando as súas bases documentais, a través de 

adquisicións e o fomento dos intercambios. 

Consello Reitor
Reuniuse en Baiona o 6 de novembro, adoptando a “Estra-

texia 2010-2016: Ideas na Encrucillada da Crise”. 

Nómina de analistas e colaboradores
Cabe citar: Romer Cornejo (colaborador); Marcelo Javier 

de los Reyes (colaborador); Yang Enrui (colaborador); José 

Gabriel Martínez Borrás (colaborador); Joao Casqueira 

Cardoso (colaborador); Miguel Ángel Ramiro Avilés (cola�

borador); Julio A. Díaz Vázquez (colaborador); Marola Pa-

dín Novas (analista); Pepe Carreiro (colaborador); Álvaro 

Domínguez (colaborador); Hakob Symonian (colaborador); 

Isabel Stanganelli (colaboradora); Santiago Jiménez (co�

laborador); Marta Ter Ferrer (colaboradora); Ricardo Antu-

nes (colaborador); Teresa Berberena (colaboradora); Fer-

nando González Laxe (colaborador); Alfredo Toro Hardy 

(colaborador); Rocío Castro Tarrío (colaboradora); Alfredo 

Toro Carnevali (colaborador); Katarzyna Araczewska 

(estudante en prácticas); Xosé Luís Franco Grande (colabo�
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rador); Antonio Martínez Puñal (Consello Reitor); Ánxelo 

González Vicente (vicedirector); David M. Alvarado Roa-

les (investigador asociado); Enrique Sáez Ponte (Consello 

Reitor); Jared D. Larson (investigador asociado); Jaume 

Giné Daví (investigador asociado); Luís Álvarez Pousa 

(Consello Reitor); Pilar Dafonte Suanzes (investigadora aso�

ciada); Ramón Lugrís (Consello Reitor); Roberto Mansilla 

Blanco (analista); Masashi Oki (colaborador); Xosé Manuel 

Figueiras (colaborador); Xulio Ríos (director). Igualmente 

debe mencionarse: Marta Cruz Liñeira (estudante en prác�

ticas); Samanta Fernández Cortés (estudante en prácticas); 

Susana Maceiras Pérez (en prácticas). 

Relacións e colaboracións
O IGADI mantivo a súa tradicional relación de colaboración 

con outras entidades, destacando a participación no Comité 

Organizador do Foro Mundial da Educación para a Paz, 

celebrado en Santiago de Compostela en decembro 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). Igual�

mente, participou no XIV Encuentro de Latinoamericanis-

tas Españoles e na Asemblea xeral do CEEIB (Consejo Espa�

ñol de Estudios Iberoamericanos). Por outra banda, CIDOB e 

IGADI asinaron un convenio de colaboración para fomentar 

sinerxías no estudo das relacións internacionais e someteuse 

a revisión o convenio establecido coa Universidade Fer-

nando Pessoa. 

Observación Final
Ao longo de 2010, o IGADI tamén dedicou parte do seu 

labor á dinamización de entidades como a Fundación Plá-

cido Castro ou o Observatorio de la Política China, que 

dispoñen das súas propias Memorias e ás cales remitimos.

 

 

 

 

Os datos aquí recollidos poden ampliarse en www.igadi.org. 
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