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2. DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN

Froito da natureza da nosa entidade o traballo de análi-

se e investigación, documentación e divulgación arredor 

das nosas áreas temáticas prioritarias cobra un valor 

central orientando o resto de actividades do IGADI.

CIDIC (Centro de Información e Documentación 

Internacional Contemporánea)

O CIDIC é o centro de documentación propio da aso-

ciación que retrata a Galicia e o mundo actual dende o 

final da Guerra Fría, construído ao longo da historia da 

entidade; converténdose nun centro único no país pola 

súa especialización sectorial. 

No contexto actual foméntanse os intercambios con 

publicacións de think tanks e institucións análogas á 

nosa en Galicia, España, Europa, Asia e América. Du-

rante o 2017 recibimos publicacións periódicas de 25 

entidades, principalmente en castelán, inglés, portugués 

e francés. 

O CIDIC atópase na sede central da entidade en Pon-

tevedra e está aberto a consulta e visita por parte das 

persoas investigadoras que o desexen, cidadanía, socie-

dade civil, institucións...

1. PRESENTACIÓN

Trala celebración do noso 25º aniversario en 

2016, o IGADI iniciou en 2017 un proceso de 

transición e relevo xeracional na asociación, 

desenvolvendo as nosas liñas de traballo tradi-

cionais e as nosas actividades con normalidade, 

apostando por consolidar as capacidades dun 

think tank independente de estudos interna-

cionais; especializado na promoción de Galicia 

e da súa paradiplomacia internacional. 
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Liñas de investigación prioritarias

Durante o 2017 o equipo do Igadi e a súa rede de 

colaboradoras e colaboradores seguiu a desenvolver 

traballo de análise e investigación nas áreas temáticas 

estratéxicas da entidade:

   ◘ Acción exterior de Galicia e paradiplomacia (Segui-

mento EGAEX, Paradiplomacia global, Unha Historia 

para o S.XXI, vínculos de Galicia cos países de lingua 

oficial portuguesa).

   ◘ Seguridade, conflitos e construción da paz (Áreas 

rexionais e análise país).

   ◘ China e mundo asiático.

   ◘ Cooperación Internacional e sistema de Nacións 

Unidas. (O Igadi é o centro de información de refe-

rencia da sociedade civil en Galicia para as NN.UU, en 

base ao convenio coa Asociación de Nacións Unidas en 

España).

3. PUBLICACIÓNS

O traballo de documentación e investigación arredor 

das nosas liñas de traballo históricas reflíctese en toda 

a actividade e proxecto do IGADI, e de maneira explíci-

ta nas nosas publicacións.

Informes Anuais: Igadi Annual Report  

e Nós no Mundo

Por décimo ano consecutivo elaboramos o informe 

anual IGADI Annual Report 2016-2017 co título: “As 

incertezas acaparan a evolución internacional”. Este 

informe puxo como foco de atención a asunción pre-

sidencial de Donald Trump en EUA,  a súa influencia 

na tríade de poder global establecido xunto as ou-

tras grandes potencias China e Rusia e outros temas 

como as repercusións do Brexit na crise europea. Este 

informe foi presentado en Santiago de Compostela 

(13/03/2017) coa colaboración da Secretaría Xeral de 

Política Lingüística da Xunta de Galicia.

Ademais, por oitavo ano consecutivo, o IGADI ela-

borou o informe “Nós no Mundo/We in the World 
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2017”, centrado nesta edición arredor do desenvol-

vemento do novo marco político-legal-institucional da 

acción exterior galega “EGAEX Horizonte post-2020. 

Que rumbo?”, no que ademais das nosas persoas cola-

boradoras participaron representantes de forzas parla-

mentarias galegas.

Tempo Exterior

En 2017 publicáronse dous números da nosa publica-

ción Tempo Exterior, revista de estudos internacionais 

en galego de carácter semestral.

O nº 34 foi un monográfico especial sobre a Comu-

nidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP), apro-

veitando a aceptación da Consello da Cultura Galega 

como observador consultivo, á que con posterioridade 

á edición do TE incorporouse co mesmo status a Aca-

demia Galega de Lingua Portuguesa.

O nº 35 foi un monográfico arredor do II Congreso de 

Estudos Internacionais de Galicia, “Repensar Europa 

dende aquí”, celebrado en Pontevedra en setembro de 

2017.

IGADI Paper

Este ano elaborouse un exemplar de IGADI Paper, Nº 

172, baixo o título de “Ecuador despois de Correa: 

eleccións presidenciais e lexislativas. 19 de febreiro de 

2017”. 

4. DINAMIZACIÓN DA ACCIÓN EXTERIOR DE 
GALICIA

Cómpre destacar os contactos e o traballo realizado 

con distintas institucións e grupos políticos durante o 

ano pasado, no contexto do novo marco xeral da ac-

ción exterior de Galicia:

   ◘ A elaboración do documento 30 recomendacións 

e observacións da Estratexia de Acción Exterior de 

Galicia, Horizonte post-2020, no que presentamos ás 

institucións galegas e aos grupos políticos presentes no 

Parlamento de Galicia as nosas reflexións e recomen-

dacións en relación ao documento orixinal elaborado 

pola Xunta de Galicia. Con posterioridade participa-
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mos coma entidade especializada no Consello de Ac-

ción Exterior de Galicia (CAEX) convocado pola Xunta 

para o 23 de outubro, na que nos abstivemos na vota-

ción sobre a aprobación da EGAEX (Estratexia Galega 

de Acción Exterior), que posteriormente foi aprobada 

en Comisión no Parlamento e finalmente aprobada o 1 

de febreiro de 2018 polo Consello da Xunta de Galicia 

tralo visto bo do Ministerio de Exteriores.

   ◘ Igualmente, o IGADI mantivo o seu compromiso 

coa Comisión de Acción Exterior do Consello da Cultu-

ra Galega (CCG).

   ◘ Froito do seguimento da EGAEX traballamos co 

Concello da Coruña nun documento de estudo de Ba-

ses de Acción Exterior para a cidade. As BAEX A Coruña 

son unha aposta por axeitarnos aos marcos e ferramen-

tas da acción exterior galega dende o local e  incorporar 

así a administración local galega a dinámicas innovado-

ras propias do S.XXI e tendencia a nivel global.

   ◘ Durante o ano 2017 realizáronse distintos encon-

tros coa Dirección Xeral de Exteriores, a  UE e Coope-

ración (Xunta de Galicia) a Secretaría Xeral de Política 

Lingüística da (Xunta de Galicia), o Concello e a Depu-

tación da Coruña, o Concello, a Deputación de Ponte-

vedra e o Parlamento de Galicia.

   ◘ En marzo de 2017, o IGADI recibiu na súa sede de 

Pontevedra ao voceiro de En Marea, Luís Villares. En 

abril de 2017 recibimos a visita de Ana Miranda Paz, 

eurodeputada do BNG no Parlamento europeo.

5. REDE DE REDES

Unha das sinais de identidade fundamentais da nosa 

entidade é a combinación do traballo que vai do pura-

mente analítico, investigador, propio dun think tank da 

nosa natureza, coa  xestión de actividades, proxectos, 

liñas de traballo e institucións vinculadas coa nosa mi-

sión e obxectivos estatutarios (1991). A experiencia e a 

especialización sectorial da entidade xerou así a capa-

cidade de promover o traballo en rede con institucións 
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e entidades galegas e internacionais, no obxectivo de 

promover a presenza internacional de Galicia a todos 

os niveis e ser un centro de referencia nos estudos in-

ternacionais. 

Desta maneira moitos dos nosos esforzos canalízanse 

impulsando as entidades que naceron do IGADI, con-

figurándonos coma unha rede de redes ou plataforma 

multidimensional para a acción exterior de Galicia, 

traballando dende a independencia, rigor,  e a capaci-

dade de traballo institucional transpartidario. 

   ◘ Durante 2017 o IGADI continuou a exercer a Secre-

taría Técnica do Fondo Galego de Cooperación e Soli-

dariedade que canalizou as súas actividades anuais na 

conmemoración do seu vinte aniversario coma rede de 

cooperación internacional do municipalismo galego. O 

IGADI promoveu a fundación do Fondo Galego dende 

comezos dos anos 1990, exercendo a súa Secretaría 

dende o 1997, ano de constitución da entidade.

   ◘ Ao mesmo tempo seguimos a exercer a Secretaría 

técnica da Fundación Plácido Castro, divulgando a 

figura e obra de Plácido Castro, por medio das súas 

actividades tradicionais, Conferencia anual e Premio 

Anual de tradución, no marco do 50 aniversario do seu 

pasamento, que serviu para nomear a Plácido Castro 

coma fillo adoptivo do Concello de Cambados. O IGA-

DI promoveu xunto á familia de Plácido Castro o nace-

mento da Fundación, constituída finalmente no 1999. 

O IGADI actúa de dinamizador da mesma exercendo a 

súa Secretaría.

   ◘ Continuamos tamén a impulsar o Observatorio 

da Política China, en colaboración con Casa Asia, por 

medio de distintas actividades, da análise na web á 

elaboración de documentos estratéxicos coma o Infor-

me anual de Política China ou o Informe Taiwán 2017, 

á colaboración con medios internacionais ou á orga-

nización presencial de actividades. Podes consultar a 

Memoria 2017 do OPCh aquí.
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6. ACTIVIDADES E PROXECTOS

O IGADI realiza as súas propias actividades e proxectos 

presenciais en contacto directo coa cidadanía, as insti-

tucións e a sociedade civil galega, para a estimulación 

dunha cidadanía global e un país internacionalizado, 

capacitado e con ferramentas para o mundo do S.XXI.

Xornada formativa Misión a México do 

Concello de Pontevedra

En xullo de 2017, o IGADI organizou unha xornada 

formativa para as entidades participantes dentro da 

Misión institucional-económica do Concello de Pon-

tevedra á Cidade de México. Na mesma contamos 

coa Oficina económica da Embaixada de México en 

España, especialistas da USC e coa delegación galega 

do ICEX (Instituto de Comercio Exterior), ademais de 

contar coa testemuña de galegos con experiencias em-

presariais en México.

Celebrouse na Casa Azul coa participación de 10 enti-

dades da sociedade civil de Pontevedra que posterior-

mente participarían na Misión ao país latinoamericano, 

que tivo lugar entre o 22 ao 31 de agosto.

O programa foi o seguinte;

17:30 Benvida institucional e presentación da Xor-

nada, por Anabel Gulías, Concelleira de Urbanismo, 

Promoción económica, Emprego e Turismo.

O Fondo celebrou o seu 20 aniversario nun evento na Cidade da Cultura, na que participaron representantes das forzas maioritarias  
no municipalismo galego, a Xunta, a Fegamp e destacadas persoeiras da nosa cultura
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17:40 Mesa redonda: “Galicia-México; relacións 

comerciais e testemuñas directas da internaciona-

lización” presentada por Daniel González Palau, do 

Instituto Galego de Análise e Documentación Interna-

cional (Igadi).

- Óscar Rodil, Profesor-Doutor de Economía Aplicada 

na Universidade de Santiago de Compostela.

- Senén Ferreiro, Director de VALORA Consultores.

- Paulo Casal, Director de inversión de FLORENTINO en 

México e Director Editorial Xeral do Grupo Sii Comuni-

caciones.

- Sergio Prieto, Director Territorial de Comercio e ICEX 

en Galicia (Secretaría de Estado de Comercio).

18:45 Café

19:00 “Cidade de México: aproximación xeral, 

oportunidades e claves”, por Ana Sainas, da Conse-

llaría Comercial da Embaixada de México en España.

19:30 Coloquio

20:30 Despedida

II Congreso de Estudos Internacionais de 

Galicia: “Repensar Europa dende aquí”.

Organizado en colaboración co Observatorio da Go-

bernanza G3 da Facultade de Ciencias Sociais e da Co-

municación do Campus de Pontevedra da Universidade 

de Vigo, esta segunda edición realizada en Pontevedra 

o 18 e o 19 de setembro de 2017. tivo como título Re-

pensar Europa desde aquí”. 

O Congreso contou coa participación de especialistas 

de Galicia, España e Portugal e o financiamento da 

Xunta de Galicia, Consello Económico e Social da Uni-

versidade de Vigo, Concello de Pontevedra e Deputa-

ción de Pontevedra. Participaron máis de cen persoas 

nos dous días de sesións expedíndose certificado a to-
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das aquelas persoas que participaron en máis do 70% 

das sesións, certificándose un total de 42 títulos. Todas 

as intervencións pódense ver en streaming na web da 

Universidade de Vigo Televisión.

Este foi o Programa;

Luns, 18 de Setembro

16.00 Sesión de apertura. Representantes das insti-

tucións financiadoras: Decano Xosé Manuel Baamonde 

Silva (Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación 

de Pontevedra); Alcalde Miguel Anxo Fernández Lores 

(Concello de Pontevedra); Deputado Enrique López 

Font (Deputación de Pontevedra); Director Xeral de 

Relacións Exteriores e coa UE Jesús Gamallo (Xunta de 

Galicia); e Presidente Enrique Pedrosa (Consello Social).

16.30 Conferencia Inaugural: Galeguismo e Euro-

peísmo

Camilo Nogueira Román (Político, enxeñeiro e econo-

mista)

Presenta: Daniel González Palau (Director do Igadi-

Dirección II Congreso de Estudos Internacionais de 

Galicia)

17.30 Descanso

18.00 Sesión Político-Institucional: Europa, de 

novo na encrucillada

Modera: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo, 

Dirección II Congreso de Estudos Internacionais de 

Galicia)

Participantes: Antonio C. Pereira Menaut (Universidade 

de Santiago de Compostela), Argimiro Rojo Salgado 

(Universidade de Vigo), Ana Ramos Barbosa (Directora 

da Oficina Fundación Galicia-Europa en Bruxelas)

20.00 Final do primeiro día do Congreso

Martes 19 de Setembro

10.00 Sesión Económica: Europa na mundializa-

ción

Modera: Carmen Novas (Xornalista, Igadi)

Participantes: Anxo Calvo (Universidade da Coruña), 

Xavier Vence (Universidade de Santiago de Composte-

la) e Xavier M. Cobas (Universidade de Vigo)

Pausa CAFE de 15 minutos

12.00 Sesión Socio-Cultural: Días contados para a 

Europa do benestar?

Modera: Álvaro Xosé López Mira (Universidade de 

Vigo, Dirección II Congreso de Estudos Internacionais 

de Galicia)

Participantes: Albino Prada (Universidade de Vigo), 
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Celso Cancela (Universidade de Vigo) e Constantino 

Cordal (Universidade de Vigo)

14.00 Ágape

16.00 Sesión Política Exterior e Seguridade: Euro-

pa, no mundo con voz propia

Modera: Roberto Mansilla (Analista do Igadi)

Participantes: Rafael García Pérez (Universidade de 

Santiago de Compostela), Sandra Fernandes (Univer-

sidade do Minho), Cristina Manzano (Directora de 

Esglobal).

18.30 Clausura: A idea de Europa

Eduardo Olier (Director en España do Instituto Choiseul 

de xeoeconomía e intelixencia económica e Vicepresi-

dente do European Think Tank Observatory)

Presenta: Juan Manuel Corbacho Valencia (Vicerreitor 

do Campus de Pontevedra)

Foro: A Cooperación sino-europea no marco da 

iniciativa da Franxa e a Ruta.

O 6 de Outubro de 2017 en Santiago de Compostela 

a Academia de Ciencias Sociais da China, o IGADI e 

Casa Asia organizaron un Foro arredor do proxecto 

central exterior do goberno chino, o das novas rutas 

da seda.

No evento participou unha ampla comitiva chinesa inte-

grada por máis de medio cento de especialistas proce-

dentes de diferentes institutos da citada Academia (de 

Estudos da Información, de Filosofía, Estudos Ambien-

tais e Urbanos), de seccións da Academia de provincias 

como Shandong e Jiangsu, de medios de comunicación 

como o Public Daily, ou das Universidades de Dalian, 

Guangdong, Chongqing, Nanjing, Anhui, Henan, Xin-

jiang, Yunnan e Xian. Por outra banda, participaron 

tamén especialistas das tres Universidades galegas, da 

Complutense e da Autónoma de Barcelona.

A ocasión representou unha oportunidade para afon-

dar de primeira man sobre a realidade chinesa na 

véspera do XIX Congreso do Partido Comunista, ce-

lebrado en Beijing en outubro de 2018 e tamén para 

explorar as posibilidades de Galicia en relación ao cita-

do proxecto da Franxa e a Ruta.

Este foi o Programa:

08.45 Acreditación dos asistentes

09.00 Palabras de benvida

Martiño Noriega, Alcalde de Santiago de Compostela

Deng Chundong. Presidente da Academia de Marxis-

mo  da Academia de Ciencias Sociais de China.

Xulio Ríos, Presidente de Honra de IGADI.
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09.30 - 11.00  PANEL 1. A COOPERACIÓN SINO-

EUROPEA E OS MODELOS DE GLOBALIZACIÓN

Moderador: Néstor Rego, secretario xeral da Unión do 

Pobo Galego.

Huang Jinhong, Investigadora Academia de Ciencias 

Sociais de Shandong.

Seán Golden, profesor UAB

Chen Zhigang, investigador Academia de Marxismo de 

CASS.

Xavier Vence, profesor USC

11:00 - 12:30 PANEL 2.  CHINA E EUROPA. VALO-

RES PARA O DIÁLOGO                   

Moderador: Li Chunhua, Investigador do Instituto de 

Urbanización e Medio Ambiente da CASS.

Hao Lizhong, profesor da Academia de Ciencias Sociais 

de Shandong.

Celso Cancela, profesor Universidade de Vigo

Zheng Yongkou, profesor da Universidade de Zheng-

zhou

Carlos Aymerich Cano, profesor Universidade da Co-

ruña.

Long Bin, presidente da Asociación de Ciencias Sociais 

de Guilin

12.20  Foto conxunta

12.30  Xantar

14.00 - 15:30  PANEL 3. A INICIATIVA DA FRANXA 

E A RUTA

Moderador: Yu Xiangdong, profesor da Universidade 

de Zhengzhou.

Yu Li, profesora da Universidade de Zhengzhou.

Rafael Bueno, Director do departamento de Política, 

Sociedade e Educación, Casa Asia

Yang Aihua, profesor Universidade Nacional de Defen-

sa e Tecnoloxía.

Eddy Sánchez, profesor UCM e director da Fundación 

de Investigacións Marxistas.

15.30 - 17.00  PANEL 4. GALICIA E ESPAÑA NA INI-

CIATIVA DA FRANXA E A RUTA

Moderador: Eva Solla Fernández, secretaria xeral do 

Partido Comunista de Galicia e vicepresidenta segunda 

do Parlamento galego.

Dong Wenzhu, Investigador do Instituto de Estudios de 

Rusia, Europa Oriental e Asia Central da CASS.

Antonio Carlos Pereira Menaut, xurista e profesor USC.

Zhang Baoyun, profesor da Universidade de Transporte 

de Shandong

Víctor Cortizo, primeiro mediador español do Centro 

de Servicios legais e comerciais para a iniciativa One 

Belt  One Road.

17.00h   Clausura do Foro 
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Visita a Galicia da Oficina de representación  

de Taiwán

Entre o 17 e o 18 de outubro recibimos e xestionamos 

a axenda en  Galicia de Simón Ko, Representante da 

Oficina Taiwán en España, visitando distintas entidades 

e institucións galegas. O IGADI é o think tank que na 

península ibérica máis atención presta ao seguimento 

da actualidade taiwanesa.

A axenda institucional foi acompañada pola organiza-

ción dunha Conferencia na Casa das Campás de Pon-

tevedra a tarde do día 17 entre  o IGADI e a vicerreito-

ría do campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. 

Na súa disertación Simon Ko estivo  acompañado polo 

vicerreitor Juan Manuel Corbacho e polo presidente de 

honra do IGADI, Xulio Ríos.

Cooperación Expandida

Entre xullo e decembro de 2017 coa colaboración 

e patrocinio do Concello da Coruña por medio da 

Concellería de Igualdade e Diversidade, o IGADI levou 

adiante o proxecto “Cooperación expandida” (CEX) no 

que se traballaba dende o ano 2015. O proxecto nace 

no contexto dos novos Obxectivos de Desenvolvemen-

to Sostibles 2015-2030 de Nacións Unidas e a crise de 

persoas migrantes e refuxiadas.

Fronte as actividades, proxectos e convocatorias tra-

dicionais dos Concellos en materia de cooperación 

internacional e educación para a cidadanía global, o 

proxecto aposta por ofrecer unha experiencia única e 

alternativa, nunha oferta prolongada no tempo para a 

cidade desde a  formación, o debate e a participación 

en cooperación internacional por medio da Aula Local 

de Cooperación, unha proposta pedagóxica orientada 

baixo a lóxica do aprender facendo. 

A Cooperación Expandida é así unha chamada aberta 

á sociedade civil da cidade a saber e a participar en 

asuntos internacionais,  valorizando a participación no 

global desde o local, desde os distintos ámbitos secto-

riais da sociedade e desde o día a día. 

O proxecto condensouse en 4 liñas de actividades pre-

senciais abertas á participación:

Os Encontros Expandidos

Os Encontros foron espazos abertos entre o 29 de 

agosto e o 7 de setembro nos que presentamos o 

concepto do proxecto e o marco xeral dos Obxectivos 

de Desenvolvemento Sostible 2015-2030, ademais de 

establecer debates abertos sobre a percepción das in-

Simon Ko visitou as instalacións do IGADI en Pontevedra aproveitando para reunirse co seu equipo de traballo.
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terdependencias globais e os modelos de cooperación 

dende o local no S.XXI . 

Foron actividades de sensibilización no calendario de 

final de verán no que participaron 50 persoas, no pa-

pel de chamada pública á participación na Aula Local 

de Cooperación e de presentación da experiencia co-

lectiva da Cooperación Expandida.

29 Agosto, Centro Cívico dos Mallos.

31 Agosto, Centro Cívico de San Diego. 

5 Setembro, Centro Cívico de Labañou. 

7 Setembro, Centro Cívico de Montealto.

A Aula Local de Cooperación

A Aula Local de Cooperación concibiuse coma o 

núcleo central do proxecto e espazo de encontro e 

formación de tres meses de duración, por medio de 

aulas teóricas e prácticas (obradoiros de formulación e 

presentación final de proxectos en eventos abertos á 

cidadanía). 

O proceso formativo apostou por unha experiencia de 

introdución ao sistema internacional de cooperación, 

de coñecemento do sector solidario da cidade e de 

posta en común práctica por equipos, co desafío de 

envolver na cooperación internacional a sectores da 

cidade coma o tecido deportivo, económico, cultural, 

educativo... 

PROGRAMA 

1º Módulo: APROXIMACIÓN TEÓRICA AO SISTE-

MA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

   ◘ 1. OS DEREITOS HUMANOS E O SISTEMA 

INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN AO DESEN-

VOLVEMENTO. 21 de setembro. (60 min).  Carlos 

Teijo García; profesor de Dereito Internacional na Uni-

versidade de Santiago de Compostela. Coordinou a 

avaliación posterior do I Plan Director da Cooperación 

Galega 2006-2009 e actualmente fai parte da Rede 

Galega de Cooperación Universitaria.

   ◘ 2. DOS ODM 2000-2015 (OBXECTIVOS DE DES-

ENVOLVEMENTO DO MILENIO) AOS ODS 2015-

2030 (OBXECTIVOS DESENVOLVEMENTO SUSTEN-

TABLE) 28 de setembro (60 min). Daniel González 

Palau; técnico do IGADI no proxecto #CooperaciónEx-

pandida, foi técnico de sensibilización do Fondo Gale-

go entre 2009 e 2011 e Secretario do Fondo Galego 

entre 2011 e 2015.

   ◘ 3. CASO GALEGO: A COOPERACIÓN EN GALI-

CIA. 28 setembro (60 min). Daniel González Palau.

   ◘ 4. CRISE DA SOCIOLOXÍA DO DESENVOLVE-

MENTO, POSTDESENVOLVEMENTO E ÉTICA DA 

COOPERACIÓN. 5 de outubro (60 min). Mari Ar-

mesto García; técnica do IGADI no proxecto #Coope-

raciónExpandida, especializada na crise da socioloxía 

do desenvolvemento. Mestre en Estudos Africanos 

(Xestión do Desenvolvemento Social e Económico/ 

Cooperación Internacional/ Decrecemento) polo ISCTE-

IUL Lisboa. 

   ◘ 5. O TECIDO SOLIDARIO DA CORUÑA E AS 

CONEXIÓNS INTERNACIONAIS DO CONCELLO DA 

CORUÑA. Pechakucha para unha Cooperación Ex-

pandida: Mostra do traballo e experiencias solidarias 

Organiza:

Colabora:

como participar?

www.cooperacionexpandida.org
cooperacionexpandida@gmail.com

+ información
600309066 / 660404386

Conecta A Coruña co mundo 
da man dos Dereitos Humanos

participa dende o teu colectivo
ou de maneira individual

#COOPERACIÓN
expandida?

QUE É A

Encontros expandidos - 19:15h
29/08, Centro Cívico dos Mallos

31/08, Centro Cívico de San Diego
5/09, Centro Cívico de Labañou

7/09, Centro Cívico de Monte Alto
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da cidade por parte de organizacións profesionais do 

terceiro sector e colectivos informais. 19 de outubro 

(120 min). Tecido Solidario da Coruña. .

* As horas teóricas do curso completáronse coa parti-

cipación nas 7 Xornadas das Interdependencias.

2º Módulo: SEMINARIOS PRÁCTICOS- SEMINA-

RIOS SECTORIAIS

   ◘ 1. APROXIMACIÓN SECTORIAL POR GRUPOS 

Á COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 26 de outu-

bro. (120 min). Técnicos do IGADI. Nestes seminarios 

por grupos iniciarase a codefinición dos EVENTOS 

INFORMATIVOS SECTORIAIS e os MICROPROXECTOS 

EXPANDIDOS como traballos de final de curso. Rea-

lizáronse aproximacións á cooperación internacional 

social, deportiva, educativo-cultural e empresarial.

   ◘ 2. ABORDAXE PSICOSOCIAL, O HUMANO NO 

HUMANITARIO: IMPLICACIÓN CIDADÁ, APATÍA 

E TOMA DE CONCIENCIA: CHARLA E TALLER DE 

INTELIXENCIA COLECTIVA . 2 de novembro. (120 

min). Antonio Bustillos; doutor en Psicoloxía, sendo 

actualmente docente na UNED, participa no grupo de 

investigación Procesos Psicosociales y Salud en perso-

nas, grupos y organizaciones

   ◘ 3. FERRAMENTAS E METODOLOXÍAS PARA A 

FORMULACIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL: Enfoque do Marco Lóxico e ou-

tras metodoloxías alternativas. 9 de novembro 

(120 min) Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

   ◘ 4. MICROPROXECTOS EXPANDIDOS DA CORU-

ÑA I. Deseño e formulación. 16 de novembro (120 

min). Enxeñería Sen Fronteiras Galicia. .

   ◘ 5. MICROPROXECTOS EXPANDIDOS DA CO-

RUÑA II. Deseño e formulación. 23 de novembro 

(120 min). Enxeñería Sen Fronteiras Galicia.

   ◘ 6. MICROPROXECTOS EXPANDIDOS DA CO-

RUÑA III. Deseño e formulación. 30 de novembro 

(120 min). Enxeñería Sen Fronteiras Galicia.
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As Xornadas das Interdependencias

As Xornadas fixeron parte da carga teórica do curso 

-Aula Local de Cooperación, mais foron abertas para 

toda a cidadanía. O público asistente oscilou entre as 

50 e as 120 persoas en cada unha das Xornadas. Rea-

lizáronse durante sete semanas continuadas entre o 10 

de outubro e o 21 de novembro no Salón de Actos do 

Centro Cívico dos Mallos, sendo abertas e gratuítas. 

Agora podes escoitalas todas aquí.

Nas Xornadas participaron expertas e expertos de re-

coñecido prestixio e traxectoria, dende a pluralidade e 

a representación de todo tipo de axentes comprome-

tidos cos Dereitos Humanos. Procurábase a reflexión 

arredor das interdependencias globais dende unha 

pluralidade de temáticas de impacto global.

   ◘ 1ª XORNADA: SISTEMA MUNDO E COOPERA-

CIÓN INTERNACIONAL, 10 de Outubro 

-Arcadi Oliveres, presidente da Fundación Justicia i 

Pau, do Consello asesor de ATTAC e profesor de eco-

nomía aplicada na Univerisdade Autónoma de Barce-

lona.

-María Reimóndez, especialista en cooperación inter-

nacional e feminismos, escritora e tradutora, fundado-

ra de Implicadas/os no Desenvolvemento.

-Pablo Martínez Oses, especialista en Cooperación 

Internacional para o desenvolvemento, foi coordina-

dor da Campaña Pobreza Cero e da Plataforma 201. 

Actualmente é membro do colectivo “La Mundial” e 

socio da “Red española de estudios sobre desarrollo”

-Moderación: Rocío Fraga Sáenz; Concelleira de 

igualdade e diversidade do Concello da Coruña. Áreas 

de competencia: igualdade, colectivos minoritarios e 

minorizados, planificación familiar, loita contra a vio-

lencia de xénero e seguridade cidadá.

   ◘ 2ª XORNADA: GOBERNANZA, CONFLITOS E 

SEGURIDADE, 17 de Outubro 

- Jesús Núñez Villaverde; economista e militar 

(retirado), codirector do Instituto de Estudios sobre 

Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) e especialista 

en temas de seguridade, construción da paz e pre-

vención de conflitos, con especial atención ao mundo 

árabe-musulmán.

A Fundación Paideia acolleu a xornada –Pechakuchas para unha Cooperación Expandida, 
onde 15 entidades da Coruña expuxeron o seu traballo diario e os seus vínculos co internacional
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- Ana Larcher Carvalho; profesora e investigado-

ra no Centro de Estudos Internacionais do Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e especialista nos 

impactos da cooperación internacional na área da se-

guranza e da transformación agraria en África 

- Ulrich Schiefer; profesor e investigador no Centro 

de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de 

Lisboa (ISCTE-IUL) onde é director do Doutoramento 

en Estudos Africanos.

- Moderación: Silvia Cameán Calvete; Terceira te-

nente de alcalde e Concelleira de xustiza social e coi-

dados do Concello da Coruña. Áreas de competencia: 

servizos sociais, educación e sanidade. 

   ◘ 3ª XORNADA: INFORMACIÓN, DESINFORMA-

CIÓN E SOCIEDADE CIVIL, 24 de Outubro

- Pascual Serrano,  xornalista, foi fundador no 1996 

da revista dixital www.rebelion.org. Actualmente é 

membro do Consello editorial de Mundo Obrero e da 

revista satírica El Jueves. Dirixe a colección A Fondo 

da editorial AKAL.

- Óscar Valadares, analista e activista internacional, 

portavoz nacional do Comité Galego de Solidariedade 

Internacionalista Mar de Lumes. Tense especializado 

na análise e difusión da situación política e social no 

Oriente Próximo.

- Mariano E. Fernández, un dos socios fundadores 

da radio comunitaria Cuac FM (1996), na que segue a 

participar na Coordinadora de Organización, Adminis-

tración e Estratexia. Exerce coma comunicador social, 

locutor e técnico de son desde 1995.

- Moderación: Claudia Delso Carreira; Concelleira 

de participación e innovación democrática do Con-

cello da Coruña. Áreas de competencia: innovación 

democrática, participación cidadá, descentralización 

de distritos e barrios, mocidade, centro municipal de 

información xuvenil (CMIX), informática, interior, e 

innovación e desenvolvemento tecnolóxico. 

   ◘ 4ª XORNADA: MIGRANTES E REFUXIADAS, 31 

de Outubro 

- Belén Fernández Suárez; Doutora en Socioloxía 

pola Universidade da Coruña (UDC). É membro do 

Equipo de Socioloxía das Migracións Internacionais 

(ESOMI). Profesora no Departamento de Socioloxía e 

Ciencia Política e da Administración da UDC. Imparte 

docencia no Mestrado Universitario en Migracións In-

ternacionais e no Mestrado Universitario en Socioloxía 

Aplicada (UDC). As súas principais liñas de investiga-

ción son as políticas sociais e o Estado do Benestar, 

máis concretamente, as políticas migratorias e as po-

líticas de integración de inmigrantes aplicando unha 

metodoloxía comparada.

- Cibrán Vázquez, Referente Provincial do Programa 

de Protección Internacional e Asilo de Cruz Vermella 

en A Coruña. É licenciado en económicas e Experto 

Universitario en Inmigración, Exclusión e Políticas de 

Integración Social

- Lía Álvarez Fouz; Avogada especialista en Protec-

ción Internacional. Actualmente traballa na ONG Ac-

cem en Coruña outorgando asesoramento legal e asis-

tencia xurídica ás persoas solicitantes e beneficiarias 

de protección internacional residentes en A Coruña.

- Dunia Belhoucine; Activista LGTBIQ+ alxerina e soli-

citante de protección internacional.

- Moderación: Antía Pérez Caramés; Doutora en 

Socioloxía pola Universidade da Coruña. Actualmente 

é Profesora Contratada e Doutora no Departamento 

de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración da 

Universidade da Coruña e Coordinadora do Máster 

Oficial en Migraciones Internacionales (MOMI). 

   ◘ 5ª XORNADA; FEMINISMO, PATRIARCADO E 

MINORÍAS, 7 de Novembro

- Rosa Cobo Bedía; profesora titular de Socioloxía do 

Xénero da Universidade A Coruña. É directora do Cen-

tro de Estudos de Xénero e Feministas da Universidade 

A Coruña. Dirixe tamén a V Edición do Máster on line 

sobre Igualdade e Equidade no desenvolvemento orga-

nizado por Cooperación e a Universidade de Vic. Dirixe 

a IV edición do curso de Historia da Teoría Feminista 

na Universidade A Coruña e é directora de Atlánticas, 

Revista Internacional de Estudos Feministas. 
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- Nursel Kilic; Representante internacional do Move-

mento das mulleres kurdas. Presidenta da Fundación 

Internacional de Mulleres Libres entre 2006 e 2010. 

Voceira de relacións internacionais do Movemento de 

Mulleres Kurdas en Europa. Consultora Permanente 

para Mulleres Solidarias no Consello de Dereitos Hu-

manos das Nacións Unidas 

- Gabrielle Konde; Afroactivista feminista. Partici-

pante no programa de Atención e Mediación Intercul-

tural de Accem Coruña. 

- Moderación: Carmen Castro- García; Doutora 

en Economía. Especialista en Políticas Europeas de 

Xénero e Máster en Estratexia de Mainstreaming de 

Xénero; experta internacional en Igualdade de Xénero 

e empoderamento das mulleres na Administración 

Pública. 

   ◘ 6ª XORNADA; AMBIENTE, ENERXÍA E CRISE 

ECOLÓXICA, 14 de Novembro

- Erika González Briz; Investigadora do Observatorio 

das Multinacionais en América Latina (OMAL)-Paz 

con Dignidad. Traballa na investigación, formación e 

sensibilización sobre a expansión e os impactos das 

empresas transnacionais españolas en América Latina. 

Ten participado na Campaña Global “Desmantelando 

el poder corporativo y poniendo fin a la impunidad” 

e no informe “Empresas energéticas y vulneración de 

derechos humanos”, encargado pola Oficina Europar-

lamentaria de Miguel Urbán - GUE/NGL en 2016.

- Xoán Ramón Doldán García; Profesor titular no 

Departamento de Economía Aplicada da Universidade 

de Santiago de Compostela (USC). Posgraduado en 

Economía dos Recursos Naturais e do Medio Ambien-

te pola Universidade de Alcalá de Henares. É membro 

do Grupo de Investigación GI-2083 de Economía eco-

lóxica e dos recursos naturais da USC. Foi Presidente e 

actualmente Vicepresidente da Asociación Véspera de 

Nada. Por unha Galiza sen petróleo. 

- Guadalupe Rodríguez; Activista e Investigadora. 

Membro de ContraMINAccion. Coordinadora rexional 

para o Sur de Europa e Latinoamérica da rede global 

Si á Vida Non á Mineria -Yes to Life Non to Mining 

YLNM- e coordinadora de campañas para Latino-

américa en Salva la Selva. Traballou en Arxentina, 

Ecuador, Alemaña e actualmente desde hai 7 anos en 

Galicia.

- Moderación; Daniel Díaz Grandío. Concelleira de 

mobilidade sostible no Concello da Coruña. Áreas de 

competencia: mobilidade sostible, mobilidade e acce-

sibilidade, tráfico, transporte e espazos públicos. 

   ◘ 7ª XORNADA; ALTERNATIVAS, OUTROS MO-

DELOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 21 de 

Novembro

- Rubén Sánchez Imizcoz; comunicador social. Edi-

tor de Distrito Mallos, EntreNós-Agra do Orzán e En-

treNós dixital. Conduce o programa de radio ¨Simple-

mente Xente¨ en CuacFM sobre a diversidade cultural 

na Coruña e os dereitos das persoas migrantes. Acti-

vista humanista e non violento no Partido Humanista, 

Coruña Contra a Guerra, Foro Galego de Inmigración 

e membro da coordinadora do movemento cidadá 

Acampa pola paz e o dereito a refuxio da Coruña. 

- David Llistar; Director de Justícia Global i Coopera-

ció Internacional a l’Ajuntament de Barcelona. Dou-

tor pola Universidade Politécnica de Cataluña- UPC. 

Licenciado en ciencias físicas pola Universidade de 

Barcelona. Co-fundador do Observatorio da Débeda 

na Globalización. Profesor en varias universidades. 

Traballou en ONG, gobernos e universidades en temas 

de xustiza global.

- Mar Correa García; colectivo de creación política, 

LA MUNDIAL. Dende 2009 até 2015, xefa da área de 

equidade de xénero da AACID (Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional al Desarrollo). Con forma-

ción en xénero, desenvolvemento e dereitos humanos 

dende unha perspectiva feminista. Traballou en Amé-

rica Latina, Europa e Asia, en colectivos, organizacións 

non gobernamentais, nas Nacións Unidas, administra-

cións e universidades. 

- Moderación; Xulio Xosé Ferreiro, Alcalde do Con-

cello da Coruña. 
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Eventos sectoriais de cooperación expandida: 

Todas temos un papel!

Entre o 15 e o 20 de decembro as persos e equipos 

participantes na Aula Local de Cooperación organi-

zaron 4 Eventos Sectoriais abertos, para presentar a 

axenda internacional das Nacións Unidas 2015-2030 

(Obxectivos de Desenvolvemento Sostible), exemplos 

de cooperación internacional sectorial (deportiva, so-

cial, cultural-educativa e empresarial) e finalmente a 

idea dos  microproxectos desenvolvidos polos distin-

tos equipos. Nos Eventos distribuíronse produtos de 

comercio local e xusto de entidades da sociedade da 

Coruña.

– Cooperación Internacional DEPORTIVA  e presenta-

ción do microproxecto: “Irmandamento deportivo A 

Coruña-Sáhara” –Centro Cívico Cidade Vella, VEN-

RES 15 DE DECEMBRO ás 19:30

– Cooperación Internacional SOCIAL e presentación 

dos microproxectos: “Un día desde el otro lado” e 

“SIMBIOSE: Plataforma local de voluntariado”-Funda-

ción Paideia, LUNS 18 DE DECEMBRO  ás 19:30

– Cooperación Internacional CULTURAL-EDUCATI-

VA e presentación do microproxecto: “DXENERADA: 

Laboratorio cidadá pola deconstrución de xénero”–Li-

braría Fiandón. Libros de Vello, MARTES 19 DE 

DECEMBRO  ás 19:00

– Cooperación Internacional ECONÓMICA-EMPRE-

SARIAL  e presentación do microproxecto: “Lóxica: 

O ecofeminismo na economía da Coruña” –Centro 

empresarial Accede Papagaio. MÉRCORES 20 DE 

DECEMBRO  ás 19:30

Máis de 150 persoas participaron nos Eventos Secto-

riais finais, chegando a rexistrarse nos listados de asis-

tencia a representación de 33 entidades, das cales 10 

representaron a entidades do tecido solidario, 8 a enti-

dades deportivas, 6 a entidades do social, 5 entidades 

culturais e 4 empresas. 
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7. COMUNICACIÓN 

Web e redes sociais

Así coma o traballo de análise máis académico e estra-

téxico canalízase por medio das publicacións físicas do 

Igadi a páxina web presenta con regularidade análises 

variados das persoas colaboradoras da entidade. Este 

ano elaboráronse un total de 158 artigos publicados 

na páxina web (fronte aos 241 artigos realizados en 

2016) distribuídos nas seguintes áreas: Asia (8), EUA 

(15), Europa (15), América Latina (41), Oriente Medio 

(12), Rusia (2), China e mundo chinés (29), Acción 

Exterior de Galicia (3), Península Coreana (3), Coopera-

ción ao Desenvolvemento (2) e Outros (28).

A súa vez realizamos un esforzo por sistematizar a co-

municación en redes sociais, tanto no facebook coma 

no twitter na medida das nosas posibilidades, estabi-

lizando liñas temáticas e hastags xerais da entidade 

coma #NósnoMundo #OMundoDendeAquí #RedeIgadi 

#ObservatorioPolíticaChina ou #UnhaHSXXI.

A súa vez as actividades todas as actividades e proxec-

tos realizados neste 2018 tiveron un seguimento dixital 

nas redes sociais baixo os hastags; #MisiónPontevedra-

México #CEIGZ2018, #Taiwán #ForoRutadaSeda ou 

#CooperaciónExpandida.
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No 2018 seguiremos esta liña de traballo coa realiza-

ción dunha serie de cambios na páxina web e o des-

envolvemento dunha newsletter para manter a nosa 

comunicación con persoas, entidades e institucións 

interesadas e a nosa propia base de colaboradores.

Colaboración cos medios

Durante 2017, os analistas, investigadores e colabora-

dores do IGADI compareceron en emisoras de radio, 

prensa, revistas e televisións de diferentes países (Ar-

xentina, China, Chile, España e Francia) para ofrecer 

os seus puntos de vista sobre temas de actualidade 

internacional. 

8. COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

O IGADI e o Campus de Pontevedra da Universidade 

de Vigo, continuaron coas súas vías de colaboración a 

través da realización do II Congreso de Estudos Inter-

nacionais de Galicia así como da conferencia en Ponte-

vedra de Simón Ko (OECT en Madrid). 

Ademais desta liña de traballo específica mantivemos 

colaboración con grupos de investigación das tres uni-

versidades galegas, entre os que destacou o traballo 

co ESOMI da Facultade de Socioloxía da Universidade 

da Coruña no marco do proxecto Cooperación Expan-

dida.

Estudantes en prácticas

En 2017 acolléronse aos seguintes estudantes en réxi-

me de prácticas no Igadi: Alexandre Rey Parrado (USC), 

José Corrochano Ponte (USC) e Miguel Ángel Martínez 

Pellitero (Universidade Complutense de Madrid)

9. CONCLUSIÓNS FINAIS

O 2017 foi un ano intenso en canto a actividade e no-

vedoso para o modelo organizativo e de traballo dado 

o relevo xeracional da entidade. Neste sentido o 2018 

deberá consolidar o proceso de cambio e actualizar 

elementos do modelo de organización do IGADI. 

No campo da investigación as nosas liñas prioritarias 

seguirán a ocupar o noso interese e a producir activi-

dades e materiais que as defendan e as poñan en valor 

diante da cidadanía, sociedade civil e institucións gale-

gas e internacionais. 
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