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Asesoramento institucional
A pesar de que os recortes orzamen-

tarios afectaron de modo notable ao 

marco de cooperación establecido 

dende 1997 entre o IGADI e a Direc-

ción Xeral de Relacións Exteriores e 

coa UE (Xunta de Galicia), o IGADI 

multiplicou a súa implicación no Con-

sello de Acción Exterior de Galicia, 

pasando a formar parte das comisións 

sobre Portugal e cooperación trans-

fronteiriza e de internacionalización 

empresarial.  

Coa Dirección Xeral de Administra-

ción Local (Xunta de Galicia), levamos 

a cabo iniciativas en relación aos irman-

damentos nas provincias de A Coruña, 

Ourense e Lugo.

Igualmente, a Escola Galega de Admi-

nistración Pública e o IGADI iniciaron 

unha colaboración en materia de for-

mación.

Co IGAPE (Instituto Galego de Promo-

ción Económica), o IGADI afondou nas 

posibilidades de cooperación empresa-

rial e comercial entre Galicia e Mongo-

lia Interior.

Co apoio da Secretaría Xeral de Polí-

tica Lingüística leváronse a cabo diver-

sas actuacións de promoción exterior 

da lingua galega. 

Tamén participamos na presentación 

pública da Reflexión estratéxica sobre 

a cultura galega, promovida polo Con-

sello da Cultura Galega e no impulso 

e dinamización da súa Comisión de 

Acción exterior.

O IGADI acompañou o interese da Uni-

versidade de Santiago de Compos-

tela por alargar o seu intercambio con 

centros universitarios de Asia.

Co Parlamento de Galicia, o IGADI 

encetou unha colaboración no eido da 

diplomacia parlamentaria. 

Asistencia técnica
O IGADI exerceu a Secretaría Técnica 

do Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade (www.fondogalego.org). 

O XX aniversario do IGADI serviu-

nos en 2011 para promover diversas 

accións informativas que se concre-

taron en aparicións nos medios de 

comunicación para explicar a razón e 

obxectivos desta entidade. Ademais, 

unha delegación do Consello Reitor 

foi recibida en audiencia pola presi-

denta do Parlamento de Galicia, Pilar 

Rojo, quen destacou o carácter “im-

prescindible” do labor do IGADI.  
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IGADIPaper 
Cos IGADIPaper trátase de afondar, de maneira equilibrada e 

sintética, nalgún conflito, acontecemento ou tendencia inter-

nacional de relevancia e actualidade. En 2011, elaboráronse 

un total de 22. 
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Informes Anuais
O Igadi Annual Report (2010-2011), por cuarto ano con-

secutivo, amosou unha visión peculiar das transformacións 

globais que experimenta a sociedade internacional. Ademais, 

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

Mundo, unha reflexión sobre os aspectos esenciais da para-

diplomacia galega. En 2011 achegamos tamén un Informe 

Mundial sobre os Estados de Feito, o primeiro no seu 

xénero. Na elaboración destes informes contamos cun selec-

to elenco de colaboradores. 

Publicacións
Ao longo de 2011, publicáronse os dous números corres-

pondentes á revista semestral Tempo exterior. Igualmente, 

editouse o volume 8 da colección Texturas internacionais, 

que recolle as reflexións de Plácido Castro sobre Irlanda, 

nunha compilación da autoría de Xulio Ríos e que contou co 

patrocinio da Fundación Plácido Castro.

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

do IGADI, consolidada como un referente da análise interna-

cional. Baixo o coidado de Breogán Xuncal, figura entre as 

100 webs galegas máis visitadas. Igualmente, promovouse a 

participación nas redes sociais (Facebook) e deuse un impor-

tante impulso ao deseño dunha nova web.

Colaboración cos medios de comunicación 
En 2011, os analistas, investigadores e colaboradores do 

IGADI compareceron en emisoras de radio, prensa, revistas 

e televisións de diferentes países (España, Arxentina, China, 

Francia, Holanda, Reino Unido, Venezuela, Uruguai ou Co-

lombia) 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 156    artigos, distribuídos do seguinte xeito: 

África (28); Asia (24); Cuba (11); EEUU (15); Europa (12); 

América Latina (19); Nacionalismos (1); Oriente Medio (18); 

Península coreana (1); Rusia (5); Outros (22).

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

resumo:

Conferencias:  5

Mesas redondas:  2

Simposios electrónicos:  1

Ademais, celebrouse a edición anual do Foro Iberoamerica-

no (25 de febreiro en Baiona coa participación de Jared D. 

Larson disertando sobre o tema “Obama e América Latina: 

¿continuidade ou cambio?”).

No marco da exposición sobre os Estados e Feito, organi-

záronse dúas conferencias sobre Taiwán e Palestina que 

foron impartidas, respectivamente por Marcos Chan e José 

Abu-Tarbush.
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Estudantes en prácticas 
En 2011 non se acolleron estudantes en réxime de prácticas.

Coa Universidade da Coruña abriuse a posibilidade de acoller 

a estudantes da diplomatura en biblioteconomía e documen-

tación e da licenciatura en documentación.

Cabe salientar a creación de Arredalia, asociación de anti-

gos alumnos en prácticas que da man do seu coordinador, 

Masashi Oki, editou un primeiro boletín no que colaboraron 

Adrián M. Moreno Cidrás, Andrea García Vidal, Susana 

Maceiras Pérez e Daniela Pichler.

Programas de investigación
Debido ás dificultades de funcionamento derivadas das res-

tricións orzamentarias, os programas de investigación víronse 

temporalmente paralizados.

CIDIC (Centro de Información e 
Documentación Internacional 
Contemporánea)
En 2011 procedeuse a un axuste das subscricións, fomentan-

do en maior medida os intercambios. 

Consello Reitor
Reuniuse en Soutomaior o 29 de outubro para debater sobre 

“Igadi e crise: tempo de compromiso”. En 2011, incor-

poráronse ao Consello, Xosé Luís Franco Grande, Ignacio 

Ramonet, María Xosé Porteiro e María Xosé Agra Ro-

mero.

O 7 de xaneiro organizamos un acto cívico para lembrar a 

figura de Fernando Pérez-Barreiro, no seu primeiro cabo-

dano.
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Nómina de analistas e 
colaboradores
José Abu-Tarbush

María Xosé Agra Romero

David M. Alvarado Roales

Luis Álvarez Pousa

Carmen Antolín Pichel

Katarzyna Araczewska

Jean-Paul Baquiast

Luiz Bernardo Pericás

Adriano Campos

Pepe Carreiro

Diego Carou Porto

Xabier Cid

Constantino Cordal Rodríguez

Julio A. Díaz Vázquez

Chris J. Dolan

Francisco R. Durán Villa

Xan Duro

Jacobo Feás Vázquez

Andrea García Vidal

Martín Ignacio Prieto

Manuel J. Fernández Iglesias

Antonio Fontenla Ramil

Xosé Luís Franco Grande

Liska Gálvez

Jesús Gamallo Aller

Jaume Giné Daví

Ánxelo Gonzalves Vicente

Ignacio Gutiérrez de Terán

Santiago Jiménez

Diane E. Johnson

Akram Khelifa

Jared D. Larson

Xan López Facal

Anxo Lugilde

Ramón Lugrís Pérez

Susana Maceiras Pérez

Teresa Maciá Cid

María José Martínez

Antonio Martínez Puñal

Rosa Meneses

Roberto Montoya

Adrián M. Moreno Cidrás

Armando Nova González

Masashi Oki

Marola Padín Novas

Alejandro L. Perdomo Aguilera

Daniela Pichler 

Vera Ríos Carrillo

Xosé Luís Rodríguez Pardo

Enrique Sáez Ponte

Ernesto Sánchez Pombo

David Santomil Mosquera

José Soeiro

Paco Soto

Alfredo Toro Hardy

María Ángela Toussanso

Iria Traba

Carlos Vales

Víctor M. Wilches

Xu Sicheng

Relacións e colaboracións
Cabe salientar a normalidade das 

relacións establecidas con entidades 

homólogas, así como a participación 

na fundación da Rede Europea de 

Reflexión Xeopolítica, constituída 

na Illa de San Simón entre o 26 a 29 

de abril, a iniciativa de Tendencias21 

e Automates Intelligents.

O IGADI asinou coa Academia de 

Taiwán un convenio que facilitará o 

acceso exclusivo aos arquivos histó-

ricos e diplomáticos da República de 

China, promovendo  o desenvolve-

mento da lingua e cultura chinesa no 

mundo e o intercambio de informa-

ción e publicacións relevantes relativas 

á evolución de Taiwán e as súas políti-

cas en todas as ordes.

Nova Sede
No mes de marzo de 2011, en virtude 

dun convenio asinado coa Fundación 

Illa de San Simón, o IGADI trasla-

douse ao marco privilexiado deste 

arquipélago, un entorno histórico, 

artístico e natural de recoñecido valor 

que exerce de agora de poderoso 

estímulo para o desenvolvemento das 

súas actividades.
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Observación Final
Ao longo de 2011, o IGADI tamén dedicou parte do seu la-

bor á dinamización de entidades como a Fundación Plácido 

Castro ou o Observatorio de la Política China, que dispo-

ñen das súas propias Memorias e ás cales remitimos.

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