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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 no traballo da entidade, o que a súa vez orienta 

o resto de actividades do IGADI.

1. PRESENTACIÓN

O IGADI continuou en 2019 afondando no proceso 

de relevo xeracional na asociación iniciado en 2017; 

baixo a dirección do seu novo director, Daniel Gon-

zález Palau, e o equipo de traballo, socias e persoas 

colaboradoras do IGADI, contando co acompaña-

mento do Presidente de Honra e fundador da orga-

nización, Xulio Ríos. 

Ao traballo específico de renovación da entidade, 

que tivo coma data significativa a Asemblea e Con-

sello Reitor do 30 de novembro, súmanse como de 

costume as nosas liñas de traballo e actividades tra-

dicionais, 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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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 do 

IGADI; converténdose nun centro único no país pola 

súa especialización sectorial. 

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, so-

ciedade civil, institucións.

No contexto actual foméntanse os intercambios con 

publicacións de think tanks e institucións análogas á 

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

mente, o CIDIC busca adaptarse aos novos tempos 

apostando por atopar mecanismos para a dixitalización 

do seu arquivo.

Liñas de investigación

Durante o 2019 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:

   ◘ Seguimento EGAEX e Lei Galega de Acción Exterior 

e Cooperación para o desenvolvemento

   ◘ Paradiplomacia local, 

   ◘ A Raia No Medio

   ◘ Observatorio Galego da Lusofonía.

- Seguridade, conflitos e construción da paz (Áreas 

rexionais e análise país).

- China e mundo asiático.

- Cooperación Internacional e sistema de Nacións 

Unidas

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 na nosas publicacións.

Informes Anuais: IGADI Annual Report e Nós no 

Mundo

Baixo o título “En rumbo de colisión”, e por duodé-

cimo ano consecutivo, o IGADI Annual Report 2018-

2019 achéganos ás principais chaves da política inter-

nacional do pasado ano 2018 e as perspectivas para 

o 2019. Baixo a dirección de Daniel González Palau 

(director do IGADI) e de Xulio Ríos (presidente de hon-

ra do IGADI) xunto á coordinación editorial de Roberto 

Mansilla Blanco (analista do IGADI), esta edición do 

IGADI Annual Report conta como novidade coa firma 

convidada do noso analista e ex embaixador venezo-

lano Alfredo Toro Hardy, na sección de Introdución 

deste informe.

Na edición de 2019, onde o Informe anual sobre ac-

ción exterior de Galicia, -Nós No Mundo, cumpre o 
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seu décimo aniversario, decidimos poñer o foco sobre 

a relevancia da lusofonía na acción exterior de Galicia, 

no marco do quinto aniversario da Lei Paz Andrade e 

o primeiro ano de funcionamento da Estratexia Galega 

de Acción Exterior, como documento estratéxico pano-

rámico da nosa paradiplomacia.

O 26 de abril presentáronse os Informes anuais co Se-

cretario Xeral de Política Lingüística Valentín García.

Tempo Exterior

En 2019 publicáronse dous números da nosa publica-

ción Tempo Exterior, revista de estudos internacionais 

en galego de carácter semestral.

O nº 38 (período xaneiro-xuño de 2019) focou a aten-

ción en conflitos de distinta natureza, desde a China 

de Tiananmen ata Iemen, Corea do Norte ou ata a 

Francia dos “chalecos amarelos”. De Venezuela a 

Irán. A análise e prevención dos conflitos é unha parte 

substancial dos estudos internacionais que “Tempo 

exterior” ven atendendo de maneira tan puntual como 
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continuada dende inicios do presente século. Agora, 

no seu número 38, período Xaneiro-Xuño de 2019, 

abordamos unha escolma monográfica que tanto 

atende ao presente como ao pasado e ao futuro, sina-

lando relevancias de diverso tipo.

O nº 39 (período xullo-decembro de 2019), pensouse 

desde os “novos valores” galegos, é dicir, da man das 

especialistas emerxentes en Galicia que xa van dando 

conta dun capital humano relacionado co noso país, 

que pensa e reflexiona en clave internacional, asoman-

do como intérpretes progresivamente recoñecidos de 

determinadas áreas de estudo. Un mosaico de inves-

tigacións impulsadas desde novos analistas e acadé-

micos en relacións internacionais e xeopolítica que da 

conta dun panorama de futuro e moi rico nos estudos 

internacionais galegos.

Finalmente cómpre engadir que o número 39 pecha 

unha época na revista Tempo Exterior, coa despedida 

do seu fundador, Xulio Ríos, coma Director da mesma. 

O equipo actual do IGADI traballa xa na nova época 

e na renovación da revista para o próximo número, 

asumindo a tarefa de manter o TE como publicación 

referencial en relación á construción do marco teórico 

da acción exterior galega, así coma punto de encontro 

dos estudos internacionais e de xeopolítica en galego. 

4. DINAMIZACIÓN DA ACCIÓN EXTERIOR DE 
GALICIA

A promoción e participación de Galicia na sociedade 

internacional está no centro constituínte do IGADI e 

por iso que entre as súas liñas de traballo tradicional 

destaque a promoción de políticas públicas para unha 

acción exterior de Galicia coordinada e con acento na 

lingua.

O ano estivo marcado pola comunicación electrónica 

recibida en febreiro de 2019, dirixida ás entidades par-

te do Consello de Acción Exterior de Galicia (Decreto 

2009) anunciándonos un prazo de consultas previas 

para a elaboración da Lei de Acción Exterior e Coope-

ración ao Desenvolvemento de Galicia. 

Así as cousas ao traballo de acompañamento e visibi-

lización da EGAEX programado para o 2019 sumouse 

o traballo de seguimento, consultas e propostas do 

proceso de construción da Lei, na procura dun salto 

de calidade na arquitectura das políticas públicas de 

acción exterior en Galicia. 

Ao tempo, visibilizamos desde o 11 de setembro de 

2019 o hastag #28anosIGADI para visibilizar a historia 

da entidade, no contexto da elaboración da Lei.

Así as cousas cómprenos destacar:

   ◘ Durante o ano 2019 realizáronse distintos encon-

tros de seguimento arredor da acción exterior de 

Galicia, tanto coa Dirección Xeral de Exteriores, a 

UE e Cooperación (Xunta de Galicia) coas cidades 

galegas, as Universidades e demais axentes da ac-

ción exterior de Galicia.

   ◘ No mes de xaneiro visitounos ao IGADI, Xoán 

Vázquez Mao e Marta Cabanas, Secretario Xeral e 
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coordinadora de proxectos europeos do Eixo At-

lántico. O encontro serviu para coñecer as liñas de 

traballo das dúas entidades, en particular arredor 

do desenvolvemento da Axenda 2030 e a acción 

exterior de Galicia.

   ◘ O 22 de marzo as BAEX A Coruña conseguiron a 

unanimidade no Pleno, baixo a Declaración institu-

cional “A Coruña global no mundo do S.XXI”.

   ◘ Durante o 2019 realizamos os documentos de Ba-

ses de Acción Exterior cos Concellos de Santiago de 

Compostela e Pontevedra, iniciando as conversas 

tamén para materializalas co Concello de Lugo.

   ◘ Igualmente, durante 2019, o IGADI mantivo o seu 

compromiso coa Comisión de Acción Exterior do 

Consello da Cultura Galega (CCG) e a Presidenta 

Rosario Álvarez visitou a nosa sede no contexto do 

noso 28 aniversario.

   ◘ Durante o 2019 visitaron o IGADI no marco da ce-

lebración do seu 28 aniversario a portavoz nacional 

do BNG, Ana Pontón e o seu responsable de acción 

exterior, Luís Bará, o portavoz de Galicia en Común 

no Congreso, Antón Gómez Reino, a Vicepresiden-

ta do Parlamante, Eva Solla, así coma a Portavoz do 

Grupo Común de Esquerdas, Luca Chao, e unha 

Delegación de En Marea composta por Luis Villares, 

Peque Gonzalez e Jaime Acuña.
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   ◘ En outubro e novembro de 2019, o Director do 

IGADI, Daniel González Palau presentou a confe-

rencia “28 anos da acción exterior galega” arredor 

da historia do IGADI e da historia da acción exterior 

de Galicia na Facultade de Ciencias Políticas da USC 

e na de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pon-

tevedra da Universidade de Vigo. 
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   ◘ Durante o 2019 continuamos o seguimento sobre 

as distintas figuras de cooperación entre Galicia e 

Portugal, achegando o foco de maneira particular 

na Eurocidade Tomiño-Cerveira.

   ◘ O IGADI participou por medio do seu Director do 

seguimento e propostas arredor da Lei de Acción 

Exterior e Cooperación ao Desenvolvemento ao 

longo de todo o 2019, participando no CAEX o 

25 de novembro absténdose na votación arredor 

do anteproxecto de Lei galega d Acción Exterior 

e Cooperación ao Desenvolvemento. O IGADI ex-

presou a súa posición diante da Lei por medio da 

seguinte comunicación:

“Queremos expresar en primeiro lugar os nosos pa-

rabéns á Xunta de Galicia pola decisión de activar a 

creación desta Lei, para nós central na construción 

da Galicia da próxima década e do futuro. É un 

paso adiante que debemos subliñar, e que recla-

mabamos coma necesario xa desde 2015, cando 

titulamos ao noso informe anual sobre a acción 

exterior de Galicia “Do Libro Branco a un pudoroso 

decreto”. 

Ademais cómpre tamén significar moi positivamen-

te a decisión de dar un paso adiante en materia de 

acción exterior nun momento de tentacións recen-

tralizadoras e debilidade do sistema autonómico, 

no que cómpre resignificar e poñer en valor en Ga-

licia a idea da nacionalidade histórica.

Sen embargo, máis alá dos parabéns, tamén polo 

pola recoñecible e notable mellora do texto trala 

fase de alegacións, debemos expor que identifica-

mos o paso adiante coma un paso incompleto, polo 

que expresaremos a nosa abstención en relación ao 

informe do CAEX.

Para nós a oportunidade e o salto cualitativo da 

acción exterior galega depende dun salto na co-

herencia e coordinación de políticas na relación co 

internacional, o que pasa necesariamente porque a 

EGAEX asuma a necesidade de ser programada de 

maneira sistemática e participada, e tamén mini-

mamente monitorizada e comunicada, na relación 

entre a Xunta e o conxunto da sociedade, mais en 

particular coa Universidade galega, as cidades e as 

Deputacións, o Consello da Cultura, as entidades 

empresariais e as Cámaras de Comercio, a socieda-

de civil…

Esta idea estaba no centro das nosas suxerencias 

arredor do Anteproxecto presentado pola Xunta a 

finais do mes de xullo e non foi asumida en ningun-

ha das súas formas, o que nos impide votar afirma-

tivamente pese aos aspectos positivos do proceso 

sinalados anteriormente. Nós aspiramos que a Lei 

sexa a porta a un salto de calidade, a unha política 

con orzamentos, avaliable, que procure indicadores 

do retorno da acción exterior. Que estimule a coor-

dinación, o coñecemento e a innovación. Tamén 

previsible e  recoñecible como política pública de 

seu, dentro da necesaria  flexibilidade e capacidade 

de reacción para a xestión dos asuntos internacio-

nais.

Traballaremos na medida das nosas posibilidades en 

clave construtiva para que o proceso parlamentario 

asuma este necesario salto de calidade das políticas 

públicas de acción exterior.

Moitas grazas pola atención.”

5. REDE DE REDES

Unha das sinais de identidade fundamentais da nosa 

é a combinación do traballo que vai do puramente 

analítico, investigador, propio dun think tank da nosa 
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natureza, coa xestión de actividades, proxectos, liñas 

de traballo e institucións vinculadas coa súa misión e 

obxectivos estatutarios (1991). 

A experiencia e a especialización sectorial da entidade 

xerou a capacidade de promover o traballo en rede 

con institucións 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 internacionais. 

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, tra-

ballando dende a independencia, rigor, e a capacidade 

de traballo institucional transpartidario.

   ◘ Durante 2019 o IGADI continuou a exercer a Se-

cretaría Técnica do Fondo Galego de Cooperación 

e Solidariedade que canalizou as súas actividades 

anuais arredor da conexión coas autoridades locais 

da lusofonía para a consecución da Axenda 2030. 

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. O IGADI promoveu xunto á fa-

milia de Plácido Castro o nacemento da Fundación, 

constituída finalmente no 1999. O IGADI actúa de 

dinamizador da mesma exercendo a súa Secretaría. 

O 25 de xaneiro celebrouse en Rianxo a XX Conferen-

cia Anual Plácido Castro, “Plácido Castro e Galeuzka”, 

impartida por Xosé Estévez

   ◘ Continuamos tamén a impulsar o Observatorio da 

Política China (OPCh) en colaboración con Casa 

Asia, por medio de distintas actividades, da análise 

na web á elaboración de documentos estratéxi-

cos coma o Informe anual de Política China ou o 

Informe Taiwán 2017, á colaboración con medios 

internacionais ou á organización presencial de ac-

tividades. Destacou a celebración do X Simposio 

electrónico Internacional.
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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. 

Entre as actividades realizadas durante este 2019 polo 

persoal do IGADI cómpre destacara o III Congreso de 

Estudos Internacionais de Galicia arredor da Lusofonía, 

a Xornadas sobre Imaxe e acción exterior de cidades 

globais realizado no Concello da Coruña, ou o Ciclo de 

conversas O Mundo Desde Aquí. 

En calquera caso tamén destacamos:

   ◘ 2019/05/21: Na Universidade de Aveiro (Portugal), 

Iº Seminario Estudos Políticos Chineses, Coa partici-

pación de Xulio Ríos 

   ◘ 2019/04/26: Presentación dos Informes anuais do 

IGADI coa Secretaría Xeral de Política Linguística

   ◘ 2019/04/11: Mesa redonda “A crise política de 

Venezuela”, coa participación de Roberto Mansilla 
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Blanco, analista do IGADI, e Roberto Montoya, co-

laborador do IGADI. Lugar: Facultade de Ciencias 

Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de 

Compostela (USC). Hora: 18:30 pm.

   ◘ 2019/04/06: En Monção (Portugal): Participación 

de Roberto Mansilla Blanco, analista do IGADI, na 

sesión “Construir a ideia de ‘Europa dos Cidadãos’: 

O papel das comunidades locais na relação com 

os migrantes e refugiados”, no marco do forum 

“Cidadania para o século XXI. A contribuição das 

comunidades locais”. Rede de Vilas Cidadãs da Eu-

ropa. Lugar: CineTeatro João Verde (Monção) Hora: 

11:00 am.

   ◘ 2019/04/01: IGADI e Club Gamboa: “30 anos da 

Caída do Muro de Berlín”, conferencia de Roberto 

Mansilla Blanco, analista do IGADI. Colexio Vivas 

(Príncipe 17, Vigo) Hora: 17:30 pm.

   ◘ 2019/03/28: III Congreso de Estudos Internacionais, 

“Galicia e a lusofonía diante dos desafíos globais” 

Facultade de Ciencias Sociais do Campus de Ponte-

vedra, Universidade de Vigo

   ◘ 2019/03/22: En Cambados, Inauguración da nova 

sede da Fundación Plácido Castro Exposición “A 

Irlanda de Plácido Castro”

   ◘ 2019/03/21: Xornadas de Acción exterior e Imaxe 

global de cidades, A Coruña, Centro Sociocultural 

Ágora

   ◘ 2019/03/21: X SEI sobre Política China

   ◘ 2019/02/22: Xornada sobre “Vocacións e ideais de 

Plácido Castro”, Cambados. Organiza: Consello da 

Cultura Galega

   ◘ 2019/02/13: En Ourense, Na Escola Oficial de Idio-

mas, A China de Xi Jinping, Conferencia de Xulio 

Ríos 

   ◘ 2019/02/08: Na Casa da Cultura de Corcubión. 

Inauguración da nova exposición arredor de Plácido 

Castro.

   ◘ 2019/02/05: Participación no Seminario de presen-

tación da Axenda Urbana española, A Coruña

   ◘ 2019/02/01: Visita ao IGADI do Eixo Atlántico

   ◘ 2019/09/23 Visita ao IGADI do Observatorio da Go-

bernanza da Universidade de Vigo

   ◘ 2019/09/18: Visita ao IGADI de Eva Solla (Vicepre-

sidenta 2ª do Parlamento de Galicia, Grupo Común 

da Esquerda)

   ◘ 2019/09/17: Visita de Luca Chao (Grupos Común 

da Esquerda/Podemos) ao IGADI

   ◘ 2019/09/12: Visita de Ana Pontón (Portavoz nacio-

nal BNG) ao IGADI 

   ◘ 2019/09/11: 28 aniversario do IGADI

   ◘ 2019/09/10: En Santiago de Compostela, Charla 

#OMundoDesdeAquí “Do 11S á política exterior 

de Trump” Jared D. Larson (Universidade de Hum-

boldt, California). Salón de graos da Facultade de 

Ciencias Políticas ás 19:00. 

   ◘ 2019/07/23: Porto. Participación no workshop do 

CEPES da Universidade Fernando Pessoa “Novas 

Questões na Cooperação no Século XXI. Tema I: A 

Partilha dos Saberes em Língua Portuguesa”.

   ◘ 2019/11/20: Xuntanza Concello de Ribadavia-

IGADI.

   ◘ 2019/11/20: No ciclo “Fálase de...” da ASPG e a 

Deputación de Pontevedra, intervención de Marola 

Padín ás 20:00 no Salón de Actos do Edificio Admi-

nistrativo da Deputación de Pontevedra, -Fálase de 

guerra comercial entre China e EEUU

   ◘ 2019/11/11: Visita ao IGADI de Rosario Álvarez Blan-

co, Presidenta do Consello da Cultura de Galicia.

   ◘ 2019/11/04: Conferencia: “China na política ex-

terior de México” a cargo de Raquel I. León de 

la Rosa (Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla-México).

   ◘ 2019/10/24: Visita ao IGADI de Luis Villares, Vocei-

ro de En Marea, e Peque González e Jaime Acuña 

de Marea Pontevedra

   ◘ 2019/11/01: En Santiago, Bilbao, Barcelona, Ma-

drid. Programa Minzu: Delegación da CASS

   ◘ 2019/10/18: Visita ao IGADI de Wesley Sa´teles 

Guerra, delegado na UE da Associação Nacional 

dos Profissionais de Relações Internacionais (ANA-

PRI) e Director do CERES - Centro de Estudos das 

Relações Internacionais.

   ◘ 2019/10/18: Visita ao IGADI de Antón Gómez Reino, 

Secretario Xeral Podemos Galicia, Galicia en Común.
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   ◘ 2019/10/11: Na Universidade de Estudos Estranxei-

ros (Beijing), Presentación de “Pepe Castedo, Vida 

y Azares” Con Cen Chulan, Jin Guoping, Liu Jian e 

Xulio Ríos

   ◘ 2019/10/11: Participación nas Jornadas “Juventu-

de, Diásporas e Mobilidade Académica” Organi-

zado pola Academia Galega da Língua Portuguesa 

(AGLP) e a Comissão Temática de Promoção e 

Difusão da Língua Portuguesa, dos Observadores 

Consultivos da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). En Santiago de Compostela, no 

edificio CIEDUS da USC.

   ◘ 2019/10/09: Charla “Os 28 anos do IGADI” na Fa-

cultade de Ciencias Políticas e Sociais da USC, Salón 

de Graos, 19:00.

   ◘ 2019/10/09: Charla “Os 28 anos do IGADI” na Fa-

cultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do 

Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo, 

12:00.

   ◘ 2019/10/02: Visita ao IGADI de Miguel Rodríguez 

Andreu, Diirector Revista Balkania

   ◘ 2019/10/01: Inicio do proxecto “O Xacobeo 2021 

e a Ruta da Seda: Camiños para o diálogo Oriente-

Occidente” Convocatoria de proxectos 2019 

#OTeuXacobeo, Xunta de Galicia

   ◘ 2019/09/27: Na Capela do Pilar, Corcubión. Entre-

ga do Premio Plácido Castro de Tradución (XVIIIª 

edición) a Antía Veres Gesto.

   ◘ 2019/09/25: Na Coruña, Charla “A Axenda 2030 

e os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible” 

Daniel González Palau. No Ciclo Biblioteca Verde da 

Rede de Bibliotecas municipais da Coruña

   ◘ 2019/12/12: Charlas O Mundo Desde Aquí, Pre-

sentación do libro “Maratón Balcánico” Miguel Ro-

dríguez Andreu. Na Facultade de Ciencias Políticas, 

Salón de Graos ás 18:00.

   ◘ 2019/12/09: Rolda de prensa de presentación en 

Pontevedra do proxecto #OTeuXacobeo, “O Xaco-

beo 2021 e a Ruta da Seda: Camiños para o diálo-

go Oriente-Occidente”, na Vicerreitoría do Campus 

de Pontevedra da Universidade de Vigo.

   ◘ 2019/12/04: Participación nas IV Xornadas interna-

cionais da Cátedra José Saramago, Vicerreitoría do 

Campus de Pontevedra, Casa das Campás

   ◘ 2019/11/30: Consello Reitor do IGADI

   ◘ 2019-11-26, 2019/11/25: Consello de Acción Ex-

terior, Xunta de Galicia, na EGAP, en Santiago de 

Compostela. Coa participación do IGADI

   ◘ 2019-11-25, 2019/11/21: Na Casa de Galicia en 

Madrid ás 19,30 horas. Presentación de “Pepe 

Castedo, vida y azares”. Con Felipe de la Morena y 

Calvet, Juan Morillo, José Luís Teófilo, Ana Fuentes 

e Xulio Ríos.
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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 do IGADI. 

Ademias nas redes sociais continuamos a nosa sis-

tematización de historias e liñas de traballo baixo os 

hastags:

   ◘ #NósNoMundo

   ◘ #OMundoDesdeAquí

   ◘ #UnhaHistoriaSXXI

   ◘ #OGALUS

   ◘ #PaRAdiplomaciaLocalGalega

   ◘ #ARaiaNoMedio

   ◘ #28anosIGADI

No 2019 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. 

Identifícase coma unha das áreas de traballo con máis 

percorrido estratéxico, desde a renovación da web á 

creación de ferramentas de formación online.

Colaboración cos medios

Durante 2019, os analistas, investigadores e colabo-

radores do IGADI compareceron en emisoras de ra-

dio, prensa, revistas e televisións de diferentes países 

(Arxentina, China, Chile, España, México, Venezuela 

e Francia) para ofrecer os seus puntos de vista sobre 

temas de actualidade internacional. 
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8. COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

Durante todo o ano 2019 seguimos a traballar no mar-

co das Liñas 2021 nunha maior cooperación universi-

taria e sistematización do traballo coas Universidades 

galegas e internacionais. 

   ◘ Neste sentido destaca a realización do III Congreso 

de Estudos Internacionais de Galicia, en colabora-

ción co Observatorio da Gobernanza da UVIGO: 

Galicia e a lusofonía diante dos desafíos globais. 

realizado en Pontevedra, o 27 e 28 de marzo. Po-

des ver todas as Sesións do III Congreso na web 

da Universidade de Vigo Televisión.

   ◘ A realización das Conferencias “28 anos de IGADI 

e de acción exterior de Galicia” na Universidade de 

Santiago de Compostela e na Universidade de Vigo.

   ◘ O acordo da Asemblea e Consello Reitor do IGADI 

que activou un grupo de traballo para a renova-

ción da revista Tempo Exterior baixo a dirección da 

sistematización coa colaboración coa Universidade 

galega e internacional. 

9. CONSELLO REITOR

No marco da celebración dos 28 anos tivemos distintos 

encontros coas persoas membros do Consello Reitor 

que culminaron coa celebración conxunta da Asem-

blea con persoas socias, colaboradoras e o propio Con-

sello Reitor.
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10. CONCLUSIÓNS FINAIS

O 2019 desenvolveuse desde comezos do ano entre o 

impulso ás Liñas 2021, coma documento director do 

relevo xeracional na entidade, as actividades e proxec-

tos en marcha así coma co seguimento ao debate 

arredor da Lei de Acción Exterior e Cooperación ao 

Desenvolvemento de galicia, que xunto ás eleccións 

municipais de maio, mediatizaron o conxunto do traba-

llo do IGADI e das súas entidades vinculadas.

O 2020 preséntase así coma un ano de definicións dos 

procesos en marcha dando tempo a ese tempo novo 

tanto para o conxunto da paradiplomacia como para a 

propia vida do IGADI.

Facilitamos a comunicación do IGADI do 11 de setem-

bro de 2019 coa celebración do noso 28 aniversario, 

que sintetiza algún dos retos de presente e futuro para 

a organización:

Os 28 anos do IGADI e a futura Lei galega 

de acción exterior e cooperación ao 

desenvolvemento

O IGADI naceu en Baiona un 10 de setembro de 1991, 

no contexto inmediato do final da Guerra Fría a nivel 

internacional e unha década despois da aprobación do 

Estatuto de Galicia. A súa misión fundacional naquela 

altura foi promover a presenza internacional de Galicia 

e achegarnos ao mundo desde aquí.

Vinte e oito anos despois o IGADI, como asociación sen 

ánimo de lucro e think tank de relacións internacionais, 

presenta unha lista de resultados singulares na historia 

do desenvolvemento da Autonomía e da súa cultura 

exterior e internacional. No ano 1997 é capaz de er-

guer xunto aos 10 Concellos fundacionais o Fondo Ga-

lego de Cooperación e Solidariedade, no 2001 impulsa 

a Fundación Plácido Castro para promover a figura do 

humanista galego e a relación co celtismo, no 2003 o 

IGADI define o primeiro Libro Branco da Acción Exte-

rior da Xunta de Galicia, no 2005 crea o Observatorio 

da Política China e no 2009 o Observatorio Galego 

da Lusofonía, desde o 2010 fai parte do Consello de 

Acción Exterior que creou a Xunta, no 2015 impúlsase 

o Congreso de Estudos Internacionais de Galicia co Ob-

servatorio da Gobernanza da Universidade de Vigo, ou 

no 2019 promove a Declaración institucional por una-

nimidade de todos os grupos do Pleno do Concello “A 

Coruña global no mundo do S.XXI” no contexto da Es-

tratexia Galega de Acción Exterior e o Xacobeo 2021...

Toda esta capacidade de traballo e resultados de inci-

dencia institucional ten a súa base no entusiasmo dos 

equipos de traballo, mais pode só explicarse pola rede 

de centenares de persoas colaboradoras, amigas, cóm-

plices do IGADI na tarefa de impulsar unha paradiplo-

macia que incorpore a Galicia ao Século XXI con toda a 

súa potencialidade global. A todas elas, moitas grazas, 

obrigados, thanks, xiexie!

Cos nosos erros e acertos o IGADI é no 2019 un espazo 

de reflexión e acción arredor da internacionalización de 

Galicia, plural e galeguista, que traballa a diario para in-

cidir nas políticas públicas reais e posicionar a Galicia na 

sociedade internacional, explicitamente pensada desde 

o marco de Nacións Unidas e na actualidade desde a 

Axenda 2030. Sen embargo, o balance é irregular, xa 

que se ben existe en Galicia un amplo consenso institu-

cional na potencialidade do noso perfil internacional a 

nivel económico, cultural e de cooperación, a inflación 

de accións simbólicas e puntuais non deixa moito espa-

zo ás políticas coordinadas e estratéxicas.

Durante este vixésimo-oitavo aniversario e aproveitando 

a actual contexto xerado polo anteproxecto da primeira 

Lei galega de acción exterior e cooperación ao desen-

volvemento, queremos abrir un diálogo especial con 

todas aquelas institucións, colectivos e persoas interesa-

das na política exterior de Galicia e o seu futuro.

Abrimos as nosas portas e o noso Libro de visitas e ire-

mos a onde nos chamen para explicar o IGADI e as no-

sas liñas de traballo actuais, este recuncho da historia 

global da Galicia que foi e da que pode ser no futuro. 

Agradecidas e agradecidos desas visitas, agardámos-

vos!
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