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1. Asesoramento 
institucional
Mantivemos o compromiso 

coa dinamización da comisión 

de Acción exterior do 

consello da cultura Galega, 

afondando nas posibilidades de 

implementar unha diplomacia 

cultural adaptada á dimensión e 

potencialidades do noso poder 

brando.

2. Asistencia técnica
O IGADI exerceu a Secretaría 

Técnica do Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade 

(www.fondogalego.org). Tamén 

culminou o proxecto europeo 

Redes para o desenvolvemento 

que, entre outros, permitiu 

acompañar o proceso de 

creación dun fondo para a 

cooperación descentralizada en 

Portugal.

3. IGADIPaper 
Cos IGADIPaper trátase de 

afondar, de maneira equilibrada 

e sintética, nalgún conflito, 

acontecemento ou tendencia 

internacional de relevancia 

e actualidade. En 2014, 

elaboráronse un total de 20. 

 

O exercicio 2014 foi un 

ano de transición, á 

espera de concretar unha 

ubicación definitiva para o 

IGADI que desta vez será 

Pontevedra a partires do 

2015, en virtude do apoio 

expresado polo concello 

daquela vila.  
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4. Informes Anuais
O Igadi Annual Report (2013-2014), Un 

mundo tripolar?, por sétimo ano consecutivo, 

amosou unha visión peculiar da tríada de novos 

actores que determinan as principais tensións 

da sociedade internacional. Ademais, por quinta 

vez, publicouse o We in the World - Nós no 

Mundo, No Mundo a medias, unha reflexión 

sobre os aspectos esenciais da paradiplomacia 

galega, que vive horas baixas. Na elaboración 

destes informes contamos cun selecto elenco de 

colaboradores. 

5. Publicacións
Ao longo de 2014, publicáronse os dous 

números correspondentes á revista semestral 

tempo exterior, destacando, en primeiro lugar, 

o monográfico sobre o cambio en Cuba. O 

número 29 prestou atención ao declive de EUA, a 

conformación dos BRICS ou o referendo escocés, 

entre outros. 

6. Páxina web
www.igadi.org consolida a súa audiencia e 

regularidade mentres o número de adheridos en 

Facebook ascendeu a 559.

7. Colaboración cos medios de 
comunicación 
En 2014, os analistas, investigadores e 

colaboradores do IGADI compareceron en 

emisoras de radio, prensa, revistas e televisións 

de diferentes países (Arxentina, Chile, China, 

España, Francia, Holanda, Irán, Reino Unido, 

Rusia, Taiwán, Venezuela, Uruguai ou Colombia) 

para ofrecer os seus puntos de vista sobre temas 

de actualidade internacional.
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8. Análise internacional
Este aspecto do labor do 

IGADI concretouse na 

elaboración dun total de 

285 artigos (fronte a 285 

en 2013), distribuídos do 

seguinte xeito: África (3); 

Asia (15); Cuba (2); EEUU 

(11); Europa (19); América 

Latina (41); Nacionalismos 

(2); Oriente Medio (23); Rusia 

(5); China e mundo chinés 

(182); Acción exterior de 

Galicia (3); Cooperación ao 

desenvolvemento (1); Outros 

(32). 

9. Exposicións, 
conferencias, mesas 
redondas e simposios
A participación neste tipo de 

actividades, ofrece o seguinte 

resumo:

Exposicións:         1

Conferencias:        2 

Mesas redondas:       1

Simposios electrónicos:      1

10. Estudantes en 
prácticas 
En 2014 acolleuse a dúas 

estudantes en réxime de 

prácticas: Sàlvia López Matas e 

Sara Collazo Santaclara. 

11. Programas de 
investigación
Debido ás dificultades de 

funcionamento derivadas das 

restricións orzamentarias, os 

programas de investigación 

víronse temporalmente 

paralizados. 

12. CIDIC 
(Centro de Información e 

Documentación Internacional 

Contemporánea)

En 2014 continuouse co 

axuste das subscricións, 

fomentando en maior medida 

os intercambios. 

13. Consello Reitor
Aprazou a súa xuntanza para 

2015. 

14. Nómina de analistas 
e colaboradores
Alfredo Toro Hardy

Alejandro L. Perdomo Aguilera

Álvaro Malaina

Armando Novas González

Carlos Oliva Campos

David M. Alvarado Roales

David Reinero González
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Dinorah Carnevali Villegas

Eduardo Daniel Oviedo

Eduardo Perera Gómez

Emilio Manuel Martínez Rivas

Flávio Wolf de Aguiar

Isabel Stanganelli Frankenberg

Jaume Giné Daví

Jared D. Larson

Jordi Solé i Ferrando

José M. Mateo Rodríguez

Juan Alberto Turnes Abelenda

Juan Valdés Paz

Julio A. Díaz Vázquez

Liying Zhou

Luís Vilachá

Mara Ríos

Miguel Alejandro Figueras

Pavel Vidal Alejandro

Omar Everleny Pérez Villanueva

Osvaldo Rodríguez

Pepe Carreiro

Ramón Lugrís

Ricardo Torres Pérez

Roberto Montoya

Sàlvia Lopez Matas

Sandrina Ferreira Antunes

Sara Collazo Santaclara

Soledad Cruz Guerra

Teresa Barro

Vera Ríos

14. Relacións e 
colaboracións
Cabe salientar a normalidade 

das relacións establecidas coas 

entidades homólogas.

En colaboración coa Academia 

de taiwán, o IGADI resolveu 

unha terceira convocatoria de 

dúas becas para a aprendizaxe 

do chinés e para cursar estudos 

de doutorado en Taiwán. En 

colaboración coa Universidade 

Normal de Jiangsu, iniciamos 

a posta en marcha en Xuzhou 

(China) dun Centro de 

Investigación cooperativa 

Internacional de 

Iberoamérica, cun primeiro 

intercambio de investigadores 

por un período de tres meses. 

Observación Final
Ao longo de 2014, o IGADI 

tamén dedicou parte do 

seu labor á dinamización de 

entidades como a Fundación 

Plácido castro, o Fondo 

Galego de cooperación 

e solidariedade 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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