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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. Tamén levouse a cabo 

unha primeira exploración sobre 

as posibilidades de habilitar 

estratexias exteriores nalgunhas 

instancias do novo poder local 

galego xurdido tralas eleccións 

do 27 de maio, definindo os 

seus contidos. 

2. Asistencia técnica
O IGADI exerceu a Secretaría 

Técnica do Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade 

(www.fondogalego.org). 

3. IGADIPaper 
Cos IGADIPaper trátase de 

afondar, de maneira equilibrada 

e sintética, nalgún conflito, 

acontecemento ou tendencia 

internacional de relevancia 

e actualidade. En 2015, 

elaboráronse un total de 15.  

 

 

O exercicio 2015 foi 

un ano de traslado e 

progresivo asentamento 

na nova sede sita no 

Centro Cívico Sur de 

Pontevedra, na rúa 

Luís Braille, 40, onde 

programamos a inminente 

conmemoración dos nosos 

primeiros 25 anos de 

existencia. 
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4. Informes Anuais
O Igadi Annual Report (2014-2015), Na procura 

de alternativas, por oitavo ano consecutivo, 

amosou un balance desigual da situación 

internacional caracterizada tanto pola aceleración 

das reformas nos modelos tradicionais como 

polo rexurdir das tensións entre os principais 

protagonistas do acontecer global. Ademais, por 

sexta vez, publicouse o We in the World - Nós 

no Mundo, Unha acción exterior descapitalizada, 

unha reflexión sobre os pasos atrás rexistrados 

nos últimos anos a propósito  da nosa acción 

exterior. Na elaboración destes informes 

contamos cun selecto elenco de colaboradores. 

5. Publicacións
Ao longo de 2015, publicáronse os dous números 

correspondentes á revista semestral tempo 

exterior. O número 30 prestou atención ao 

proceso de paz en Colombia, a situación en 

Arxentina, Uruguai, Bolivia ou a paradiplomacia 

en Brasil e as novas perspectivas da Ruta da Seda 

e Asia Central. O número 31 prestou atención 

á acción internacional da UPG, a aspectos da 

situación política en Brasil, Haití ou Cuba, tamén 

ao Sahara ou Rusia ou Taiwan. 

Con edicións do Cumio tamén instamos a 

publicación de “O perdurable legado de Fernando 

Pérez-Barreiro”, obra que foi presentada en Ferrol 

o 28 de Maio.

Igualmente editamos o volume 9 de Texturas 

Internacionais “Ramón Lugrís, Sempre Galicia, 

Sempre Europa”, en colaboración coa Secretaría 

Xeral de Política Lingüística. 

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

regularidade: 170.571 visitas, das cales 85.234 

son visitantes únicos, cunha medida de 14.000 

visitas por mes e 7.000 únicos.

Mentres o número de adheridos en Facebook 

ascendeu a 673.
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Ramón Lugrís
Sempre Galicia, 
Sempre Europa

9

Xosé Luís Franco Grande e Xulio Ríos (editores)

IGADI - O mundo desde aquí

IGADI - Aquí e fóra

www.igadi.org

www.igadi.org

Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra
Tel/Fax: 986 84 34 36 - info@igadi.org / www.igadi.org

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é unha entidade sen 
ánimo de lucro que nace en 1991 cun dobre propósito: reflexionar sobre os problemas e 
tendencias da sociedade internacional contemporánea e pular por unha maior inserción de 
Galicia no mundo a todos os niveis. 

Un presente, con pasado
O IGADI reclámase continuador da tradición universalista do galeguismo. Por iso, reivindica 
o legado intelectual de Plácido Castro, quen simboliza a capacidade de asumir unha posición 
de xenerosa identificación co país, sen que iso vaia en detrimento dun compromiso coa 
sociedade global.

Servizo Público
O IGADI configúrase como unha instancia vocacionada para servir ao conxunto da sociedade 
galega, afirmando a súa plena autonomía con igual intensidade que desenvolve unha 
actividade plural e transpartidaria. As institucións e a sociedade en xeral teñen nel un 
instrumento colaborador das súas estratexias de acción exterior.

Investigación
A formulación e desenvolvemento de proxectos de investigación constitúe un activo 
esencial do IGADI. Con tres programas en activo (paradiplomacia, cooperación ao 
desenvolvemento e conflitos, seguridade e alternativas no sistema internacional), o fomento 
da investigación permite elevar a calidade científica da actividade, dotármonos de profesionais 
experimentados e asentar un armazón teórico que afirme solidamente as nosas estratexias.

Formación
A promoción dos valores solidarios e universalistas na nosa sociedade compleméntase con 
propostas de formación orientadas a facilitar o acceso a
un coñecemento integral do mundo en que vivimos, incidindo, baixo diferentes fórmulas, no 
fomento da suficiencia académica e investigadora.

Documentación
O Centro de Información e Documentación Internacional Contemporánea (CIDIC) é un valioso 
ben público que aspira a socializar os seus recursos especializados e material dispoñible 
facilitando a consulta dos potenciais usuarios: estudantes, persoal investigador e cidadanía en 
xeral.

 Facilitador de oportunidades
O IGADI ambiciona ser un punto de encontro onde os interesados na información e na análise 
internacional dispoñan dos medios básicos para encarreirar as súas inquedanzas. Por iso brinda 
a estudantes e licenciados a oportunidade de realización de prácticas regradas.

Publicacións
Tempo exterior é a revista semestral de análise e estudos internacionais do IGADI que, 
ademais, conta cunha colección, Texturas, onde teñen cabida ensaios de interese. Asi mesmo, 
publica o IGADI ANNUAL REPORT e o Informe Anual da Política Chinesa.

Alianzas e redes
O establecemento de sinerxías e a potenciación da converxencia con entidades que, dentro de 
Galicia ou fóra dela, comparten obxectivos semellantes, xustifican a formalización de alianzas e 
a integración en diferentes redes globais.

9 788123 145228
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7. Colaboración cos 
medios de comunicación 
En 2015, os analistas, 

investigadores e colaboradores 

do IGADI compareceron en 

emisoras de radio, prensa, 

revistas e televisións de 

diferentes países (Arxentina, 

China, Colombia, Chile, 

Ecuador, España, Francia ou 

Rusia) para ofrecer os seus 

puntos de vista sobre temas de 

actualidade internacional.

8. Análise internacional
Este aspecto do labor do IGADI 

concretouse na elaboración 

dun total de 327 artigos 

(fronte a 285 en 2014), 

distribuídos do seguinte xeito: 

África (2); 

Asia (12); 

Cuba (10); 

EUA (13); 

Europa (40); 

América Latina (33); 

Nacionalismos (3); 

Oriente Medio (19); 

Rusia (5); 

China e mundo chinés (146); 

Acción exterior de Galicia (11); 

Cooperación ao 

desenvolvemento (0); 

Outros (33).

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

actividades, ofrece o seguinte 

resumo:

Exposicións: 1 

Conferencias: 3 

Mesas redondas: 1

Simposios electrónicos: 1

10. Estudantes en 
prácticas 
En 2015 acolleuse a tres 

estudantes da USC en réxime 

de prácticas: Martín Boado 

carro, José Delgado Romero 

e Daniel Arias Armesto. 

Tamén realizaron prácticas 

Yuri Fraccaroli e cintia 

Piñeiro cordeiro.

11. Colaboración 
universitaria
O IGADI e o campus de 

Pontevedra da Universidade 

de Vigo fixeron votos para 

incrementar a súa cooperación, 

tanto no eido cultural como 

investigador. Froito diso foi 

a conferencia impartida na 

cidade do Lérez polo profesor 

estadounidense Jared Larson, 

a colaboración no1º Congreso 

Internacional sobre Fronteiras 

Comparadas ou a convocatoria 

do primeiro Congreso de 

Estudos Internacionais de 

Galicia que terá lugar en xuño 

de 2016. 

Tamén retomamos a 

colaboración coa portuguesa 

Universidade Fernando Pessoa. 
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12. Programas de 
investigación
Debido ás dificultades de 

funcionamento derivadas das 

restricións orzamentarias, os 

programas de investigación 

víronse temporalmente 

paralizados. 

13. CIDIC (Centro 
de Información e 
Documentación 
Internacional 
Contemporánea)
En 2015 continuouse co 

axuste das subscricións, 

fomentando en maior medida 

os intercambios. 

14. Consello Reitor
Aprazou a súa xuntanza para 

2016. O IGADI expresou o seu 

fondo pesar pola repentina 

morte de Ramón Lugrís (2 de 

decembro). O IGADI tamén 

colaborou na homenaxe 

dispensada a Lois tobío no 

Salón Nobre de Fonseca o 

27 de xuño a instancias da 

Irmandade Xurídica Galega. 

15. Nómina de analistas 
e colaboradores
Angélica Alba Cuéllar

David Alvarado

Carlos Amable Baliñas 

Fernández

Katarzyna Araczewska

Miguel Barreto Henriques

Teresa Barro

Miguel Barros Puente

José Blanco López 

Xosé María Blanco Rubio

Gerardo Caetano

Celso Cancela Outeda 

Sara Collazo Santaclara

Constantino Cordal Rodríguez 

Soledad Cruz

Fernando Delage

Julio A. Díaz Vázquez

Diego Eduardo Maturi

Carlos Escudé

Sunamis Fabelo Concepción

Sandrina Ferreira Antunes

Xosé Manuel Figueiras

Iria Folgueira

Yuri Fraccaroli

Xosé Luis Franco Grande

Egoitz Gago Antón

Jesús Gamallo Aller 

Valentín García Gómez 

Jaume Giné i Daví

Daniel González Palau 

Andrés Herrera Feligreras

Wagner Iglecias

Marcelo Javier de los Reyes

Santiago Jiménez

Jared Larson

Alvaro Xosé López Mira 

Xoán López Facal 

Jorge E. Malena

Víctor Manuel Manríquez 

González

Manuel Martínez Justo

José Mateo Rodríguez

Manuela Mesa Peinado

Francisco Millán Mon 

Ana Miranda 

Roberto Montoya

Alba Nogueira 

Daniel Panizo Bartolomé

Alejandro L. Perdomo Aguilera

Alberto Piris

David Reinero González

Txente Rekondo

Gonzalo Rodríguez Mourullo

Ángel Rodríguez Soler
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Pilar Rojo Noguera 

José Ruíz Andrés

José Antonio Sanahuja

Lucía Selios

Pascual Serrano

Fernando Soto Maceiras

Julio César Spota

Isabel Stanganelli

Alfredo Toro Carnevali

Alfredo Toro Hardy

Ricardo Torres

Juan Valdés Paz

Enrique José Varela Álvarez

16. Relacións e 
colaboracións
Cabe salientar a normalidade 

das relacións establecidas coas 

entidades homólogas.

En colaboración coa Academia 

de taiwán, o IGADI resolveu 

unha cuarta 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 elaboración dun primeiro 

volume de estudos sobre 

as relacións entre China e 

Iberoamérica, no marco do 

Centro de Investigación 

cooperativa Internacional de 

Iberoamérica (Xuzhou, China). 

En 2015, o IGADI pasou a 

ser centro asociado da rede 

CLACSO.

17. Observacións Finais
1.O IGADI quer deixar 

constancia pública do 

agradecemento ao concello 

de Pontevedra polo apoio 

prestado para acomodar as súas 

instalacións no Centro Cívico 

Sur. 

2.Ao longo de 2015, 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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