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1. PRESENTACIÓN

O IGADI seguiu a avanzar durante o 2022 da man 

do documento programático elaborado entre o 

2018 e o 2019 “Liñas 2021: Un tempo novo para o 

IGADI e a paradiplomacia galega”. 

O documento que serviu de guía para o traballo 

nos últimos catro anos, achégase ao seu final tra-

la aparición da web nova e multi-idiomas  

www.igadi.gal, o 13 de xaneiro do 2023.  

Acompañando á aparición da web, o proceso 2019-

2022 cimentou tamén a estrutura do IGADI de hoxe, 

polo que o propio Índice desta Memoria anual de acti-

vidades evoluciona na edición deste ano.

Cómpre dicir que logo dun 2021 marcado pola celebra-

ción do noso 30 aniversario e a homenaxe ao fundador 

do IGADI, Xulio Ríos, no 2022 os momentos máis es-

peciais vivímolos xunto aos Convenios co Concello da 

Coruña e a Deputación de Pontevedra, a celebración 

do primeiro Congreso virtual do IGADI_OGALUS ou a 

renovación da Dirección do Observatorio de la Política 

China e o novo Convenio coa Universidade da Coruña.
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2. VIDA ASOCIATIVA E REDE IGADI

Durante o 2022 a Xunta Directiva actualizouse e 

seguiu o seu traballo en relación á vida orgánica da 

entidade, ampliando e desenvolvendo as Liñas 2021. 

Realizouse ademais a Asemblea Xeral ordinaria o 24 

de marzo do 2022 e en xuño, celebrouse a primeira 

Asemblea presencial trala pandemia da Covid-19, que 

foi de carácter extraordinaria. Foi en Santiago de Com-

postela, aínda que tamén xa normalizamos a participa-

ción mixta por medios virtuais.

No marco da Rede IGADI, cómpre destacar a participa-

ción do Consello Reitor, un ano máis colaborando co 

traballo regular da entidade, participando en distintas 

actividades de maneira directa e indirecta e sempre 

acompañando o proceso. 

Cómpre tamén destacar a sistematización da Rede 

de persoas Investigadoras asociadas, que perfila 

unha comunidade de coñecemento do máis singular, 

espallada por 4 continentes contando con persoas de 

27 países.
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Por último en relación á vida asociativa faise necesario 

apuntar ás Visitas ao local do IGADI (Centro Cívico 

Sur do Concello de Pontevedra) no marco dos 30 anos 

da asociación. Destacou a visita do Alcalde Lores e a 

portavoz do goberno muncipal, Anabel Gulías, no mes 

de abril, así como o Grupo de discusión con estudantes 

de prácticas da Universidade de Vigo (Facultade de de 

Tradución), a sinatura do acordo de colaboración coa 

AGPTI (Asociación Galega de Profesionais da Tradución 

e a Interpretación), ou a visita do sociólogo brasileiro 

Ricardo Antunes, membro do Consello Científico do 

Tempo Exterior.

3. DOCUMENTACIÓN

CIDIC (Centro de Información e Documentación 

Internacional Contemporánea).

O CIDIC é o centro de documentación da asociación, 

que retrata a Galicia e o mundo actual dende o final 

da Guerra Fría, construído ao longo da historia do 

IGADI 1991-2023. O CIDIC converteuse desta maneira 

nun centro único no país pola súa especialización sec-

torial. 

4



MEMORIA DE ACTIVIDADES  | 2022

Actualmente prográmase a volta á normalidade 

do local de Pontevedra durante o primeiro semes-

tre do 2023, logo de permanecer pechado desde o 

inicio da pandemia en marzo do 2020 e as posteriores 

obras de remodelación xeral do edificio que arrancaron 

no 2021. 

Aspírase na etapa que está por vir, á integración do 

CIDIC (como biblioteca e arquivo físico da entidade) co 

CIDIC dixital e o Arquivo da Historia da Acción Exterior 

de Galicia que se activou coa chegada da web nova do 

IGADI.

4. LIÑAS DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISE E OB-
SERVATORIOS.

Desde novembro de 2021 impulsouse a construción 

dunha base de datos interna da asociación como co-

munidade de coñecemento, que acabou por facilitar a 

sistematización das Liñas de Investigación e Análise do 

IGADI, un dos obxectivos das Liñas 2021. 

Contextualizamos e presentamos algunhas das acti-

vidades das distintas Liñas de Investigación e Análise 

durante o 2022:
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Relacións Internacionais  

Coordinador: Daniel González Palau

A análise e prospectiva das relacións internacionais e 

a xeopolítica é un dos signos de identidade do IGADI 

desde o seu nacemento no 1991. Desde unha visión 

plural e inclusiva a Liña de Investigación aspira a dar 

seguimento, análise e información regular da socieda-

de internacional, priorizándoa sobre a opinión, cons-

truíndo pensamento estratéxico internacional desde 

Galicia.

Durante o 2022 publicáronse 109 nove artigos 

na web do IGADI ligados á Liña, procedentes de 

16 países. Destacan ademais a publicación do IGADI 

Annual Report 2021-2022, ou actividades presenciais, 

como por exemplo, a de Diana Gómez, Profesora da 

Universidade Nacional de Colombia e investigadora 

asociada do IGADI, no Grao de Relacións Internacio-

nais do Campus Industrial de Ferrol (Universidade da 

Coruña).

Paradiplomacia  

Coordinador: Daniel González Palau

A Liña de Investigación en Paradiplomacia do IGADI 

achégase desde 1991 ao proceso mundial e acelerado 

de participación nas relacións internacionais tanto de 

institucións subestatais (cidades, rexións, provincias…) 

como de actores non estatais (ongd, empresas, move-

mentos cívicos…).

Durante o 2022 publicáronse 28 artigos na web do 

IGADI ligados á Liña de investigación e Análise en 

Paradiplomacia. Destacan ademáis o Informe Nós No 

Mundo arredor dos 25 anos de historia da acción exte-

rior autonómica galega, así como actividades de in-

cidencia e seguimento arredor da paradiplomacia 

en Galica ou iniciativas innovadoras como a constru-

ción do Mapa da cidade global da Coruña.

Cooperación Internacional e Axenda 2030  

Coordinador: Daniel González Palau

Como Liña de Investigación aproximámonos á Coope-

ración Internacional desde a historia e os fundamentos 

do sistema internacional deseñado por Nacións Unidas 

trala Declaración de Dereitos Humanos do ano 1948, 
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así como polas novas dinámicas desenvolvidas nas úl-

timas décadas e que cristalizan no operativo na actual 

Axenda 2030.

Durante o 2022 publicáronse 16 artigos na web 

do IGADI ligados á Liña de investigación e análise 

en Cooperación Internacional e Axenda 2030. Des-

tacou a participación na conmemoración dos 25 anos 

do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, 

celebrada en Nigrán. 

Unión Europea  

Coordinador: Serafín Pazos Vidal 

A Unión Europea ten un impacto directo na auto-

nomía galega desde a Adhesión en 1986. A maio-

ría das políticas públicas e lexislación de competencia 

autonómica (medio ambiente, contratación pública, 

pesca e agricultura, transportes, etc.) teñen a súa orixe 

na lexislación comunitaria. A UE é tamén a principal 

fonte de fondos de investimento da autonomía galega: 

desde a entrada nas comunidades europeas, Galicia 

ten sido o quinto maior receptor de Fondos Estruturais, 

totalizando o equivalente a un orzamento e medio da 

Xunta de Galicia. 

O monográfico arredor dos gobernos territoriais eu-

ropeos na Unión Europea do Tempo Exterior 44 é o 

traballo que dá comezo ao desenvolvemento da Liña 

de maneira sistematizada.

Economía  

Coordinador: Diego Sande Veiga

Galicia como suxeito económico precisaría re-

formular a súa estratexia no ámbito económico 

internacional co fin de facer fronte aos retos que 

se aveciñan. É por iso que desde o IGADI se crea a 

presente Liña de Investigación en Economía, unha liña 

que que pretende reflexionar a través das achegas de 

diferentes autores de referencia sobre a actividade 

económica galega en relación co mundo e viceversa.

Cómpre destacar o traballo específico realizado polo 

Coordenador da Liña durante o último trienio, Diego 

Sande, en relación ás complementariedades econó-

micas e o comercio internacional no espazo da lingua 

portuguesa e a CPLP.
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Observatorio de la Política China 

Directora: Raquel I. León de la Rosa 

Directora Adxunta: Marola Padín

O OPCh é un grupo de traballo de estudo e análise, 

sen personalidade xurídica propia, e cunha dependen-

cia funcional compartida entre IGADI e Casa Asia. O 

obxecto do Observatorio é a análise e, no seu caso, a 

xeración de propostas en relación ás reformas legais e 

o Estado de dereito, unificación, evolución política xe-

ral, dereitos humanos e política exterior de China.

O IGADI continuou a impulsar o Observatorio da Políti-

ca China (OPCh) por medio de distintas actividades, da 

análise na web á elaboración de documentos referen-

ciais nos estudos chineses en español. Cómpre desta-

car, ademais dos máis de 150 artigos de actualida-

de publicados na web, o Informe anual de Política 

China, así como o Informe Taiwán, e de maneira 

específica a XII edición do Simposio electrónico de 

Política China, celebrado entre do 1 ao 21 de marzo 

do 2022.

De maneira moi especial, cómpre destacara a des-

pedida de Xulio Río ao fronte do OPCh, do que 

foi fundador e principal dinamizador desde a súa 

fundación. Raquel Isamara León de la Rosa asu-

me a Dirección desde a Universidade Benemérita 

de Puebla, e acompañándoa Marola Padín desde 

Galicia, como Directora Adxunta do OPCh e Vice-

directora do IGADI.

 www.politica-china.com
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OGALUS: Observatorio Galego da lusofonía  

Coordenadores: Wesley ST Guerra  

e Daniel González Palau

OGALUS – Observatório Galego da Lusofonía é uma 

iniciativa do IGADI desde 2009 que tem como missão 

essencial manter uma atenção constante aos países e 

regiões de língua oficial portuguesa, de forma a pro-

mover o maior aproveitamento possível da afinidade 

linguística que a Galiza tem com estes territórios, além 

das sinergias nos diversos setores e os reflexos da Lei 

Valentín Paz Andrade e a recente adesão da Espanha 

à CPLP.

Durante o 2022 publicáronse 22 artigos na web 

do IGADI ligados á actividade do Observatorio 

Galego da Lusofonía. Destacou a organización do 

II Congreso de Cooperaçao Internacional e Ajuda 

Humanitaria, en colaboración co CEPESE do Porto. 

Ademáis destacamos tamén o seguimento permanente 

á Lei Paz Andrade por medio da investigación “Unha 

Historia para o S.XXI” impulsada por Daniel Gonzá-

lez Palau e o Convenio coa Deputación de Pontevedra, 

que desenvolveu as Xornadas “Galicia na lusofonía 

dos anos 20” e a Gala da Lusofonía “A República 

do Sonhos: Nao somos o mesmo país, mas nao 

somos estranxeiros”, así como o traballo específico 

de Wesley ST Guerra en relación ás relacións con Brasil 

e á sistematización de vínculos entre Galicia e os países 

e territorios de lingua portuguesa.

Observatorio das Diásporas 

Coordenadora: Maria Eugenia Alamos

Ao longo das tres décadas de historia do IGADI, 

a cuestión migratoria estivo sempre presente, 

dende a reflexión sobre as migracións como fenómeno 

universal, ata a análise histórica dos movementos de 

poboación e da identidade de Galicia no exterior. A 

diáspora ten un rol específico e crítico nas políticas de 

acción exterior de Galicia por construír.

É por iso que, dado o compromiso global asumido des-

de os nosos Estatutos, a través do noso aliñeamento 

coas Nacións Unidas, e actualmente a Axenda 2030, 

outorgámoslle un peso específico ao Pacto Mundial 

para as Migracións e ao papel da Organización Inter-

nacional das Migracións.
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O Observatorio das Diásporas creará reflexión e coñe-

cemento, contidos e actividades, para visibilizar e me-

llorar as capacidades e posibilidades dunha Diáspora 

Galega en rede do S.XXI. 

Destacamos que alén de seguir a estela tradicional 

do IGADI, emerxemos así liñas temáticas específicas 

novidosas, como a de Unión Europea e Economía, así 

como o Observatorio das Diásporas. Se ben é certo 

que esas liñas temáticas sempre estiveron no traballo 

cotiá da asociación desde múltiples actividades, trátase 

de dotalas de peso específico e de avanzar na integra-

ción e coherencia da paradiplomacia galega.

5. PUBLICACIÓNS

O traballo de documentación e investigación arredor 

das nosas liñas de traballo históricas reflíctese en toda 

a actividade e proxectos do IGADI e de maneira explíci-

ta na nosas publicacións. 

Ás publicacións de referencia do IGADI, os seus Infor-

mes anuais e a revista Tempo Exterior, sumouse duran-

te o 2022 unha publicación extraordinaria “Los Juegos 

Olímpicos en la era pandémica” feita en colaboración 

con Institute for China-LAC-People to People Exchange.

Informes Anuais: IGADI Annual Report e Nós no 

Mundo

A decimoquinta edición do IGADI Annual Report 

2021-2022 “Desorde pandémica, interdependen-

cias e guerra” achegou de novo unha análise da 

xeopolítica internacional e a política global desde Ga-

licia, no obxectivo de achegarse aos acontecementos 

máis destacados do 2021 así como as dinámicas de 

fondo que modelaron a realidade internacional e as 

perspectivas coas que encarabamos 2022. O 5 de abril 

de 2022 presentámolo coa participación do SX de Políti-

ca Lingüística, Valentín García, que durante o ano 2022 

renovou o seu apoio a distintas iniciativas do IGADI.

Da mesma maneira o Informe anual sobre a acción 

exterior de Galicia, Nós No Mundo 2021-2022, titu-
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louse, na súa duodécima edición, “25 anos: Da SX 

á Lei de Acción Exterior”. Serviu a edición do 2022 

para facer un balance histórico ao desenvolvemento 

desta política pública na historia autonómica. Para este 

obxectivo, contamos con entrevistas aos voceiros dos 

grupos políticos con presenza no Parlamento e a espe-

cialistas na materia, así como 12 artigos ligados á liña 

de investigación en paradiplomacia do IGADI.

Tempo Exterior

No 2022 completamos o primeiro trienio da terceira 

etapa histórica da revista semestral de estudos interna-

cionais do IGADI, o Tempo Exterior. En liña cos desa-

fíos abertos polo plan estratéxico do IGADI Liñas 2021 

a revista apostou por procurar unha maior dirección en 

liña coa Universidade galega e internacional. 

O número 44 do Tempo Exterior (xaneiro-xuño 2022), 

coordinado por Serafín Pazos Vidal, centrouse 

no papel dos gobernos territoriais europeos, 

achegándose ao papel do Comité das Rexión na arti-

culación da UE, aos procesos abertos arredor da go-

bernanza multinivel no marco da Conferencia sobre o 

futuro de Europa, así como a experiencias concretas de 

proxección exterior de carácter local e rexional, coma 

Euskadi, os gobernos locais de Austria, a cooperación 

interdaministrativa na Holanda ou a proxección exte-

rior de Baviera. O número contou co apoio publicitario 

da Deputación da Coruña, a Deputación de Ponteve-

dra e o Concello de Pontevedra, así como a colabora-

ción da SX de Política Linguística da Xunta de Galicia.

O número 45 do Tempo Exterior (xullo-decembro 

2022), coordenado por Raquel Isamara León de la 

Rosa (Universidade de Puebla UAP, México) e Adolfo 

Federico Herrera García (Universidade de Puebla 

UAP, México), analiza o impacto socioeconómico 

da pandemia no mundo, con especial inciden-

cia en América Latina e as relacións coa China. 

O número conta ademáis con textos de miscelánea, 

notas de investigación e reseñas de libros, todas elas 

conectadas coas nosas Liñas de investigación e análise. 

Contou co apoio do Concello de Pontevedra, a Depu-
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tación de Pontevedra e a Secretaría Xeral de Política 

Linguística. 

Continuamos a terceira etapa da revista, que desde o 

2020 dirixe Celso Cancela, profesor da Universidade 

de Vigo, xunto a 6 especialistas do Consello de Redac-

ción das Universidades galegas. Para o ano 2023 pro-

xéctanse dous monográficos en colaboración co CEPE-

SE (Centro de Populaçao e Sociedade, Porto) arredor 

das relacións de Galicia con Portugal e as posibilidades 

de triangulación coa lusofonía.

Los Juegos Olímpicos en la era pandémica

A publicación é unha reflexión colectiva chinesa-

iberoamericana, impulsada polo Institute for China-

LAC-People to People Exchange (Jiangsu, RP China) 

coa colaboración do IGADI (Galicia, España), arredor 

da nova imaxe internacional do país e a diplomacia 

olímpica. 

Na obra reflexionan sobre os Xogos Olímpicos de Bei-

jing 2022 vinte autores, trece desde a China e sete 

desde o ámbito iberoamericano, destacando Brasil, 

Arxentina, México, Colombia, España ou Galicia. A 

publicación conta con artigos en castelán, portugués 

e galego, arredor do impacto dos Xogos Olímpicos de 

inverno de Beijing 2022.

6. PROXECTOS E ACTIVIDADES

O IGADI realiza as súas propias actividades e proxectos 

presenciais en contacto directo coa cidadanía, as ins-

titucións e a sociedade civil galega, para a promoción 

dunha cidadanía global e un país internacionalizado, 

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

Como todos os anos, destacan os proxectos realizados 

na conexión cos nosos obxectivos fundacionais e Liñas 

de Investigación, Análise e Observatorios.

II Congresso internacional de ação humanitária 

e cooperação para o desenvolvimento.

O II CIAHCD foi punto de encontro e debate lusófono 

arredor dos Dereitos Humanos no ámbito da axuda 

humanitaria e a cooperación ao desenvolvemento 

no S.XXI. O evento celebrouse en liña entre o 6 e o 

9 de xuño do 2022, contando coa inscrición de 123 

persoas, a grande maioría do Brasil. Coordenaron o 

Congreso os investigadores asociados do IGADI, 

Joao Casqueira e Wesley Sateles Guerra.

Participaron nos catro días de sesións, corenta desta-

cadas especialistas dos distintos páises da lusofonía. O 

Congreso, que foi unha iniciativa do CEPESE (Cen-

tro de Populaçao e Sociedade) e o IGADI, contou 

coa parcería estratéxica da Universidade Fernan-

do Pessoa do Porto e o apoio dunha rede de institu-

cións e organizacións colaboradoras co Congreso: Cá-

mara Municipal do Porto, Comissao de Coordenaçao 

e Desenvolvimento Regional - Norte de Portugal, 

Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Cátedra 

UNESCO 812 (Universidade Católica de Brasília), CERES 

(Centro de Estudos das Relações Internacionais), PUC-

PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e Rede 

Together.
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O Congreso abriu o proceso dos pagamentos 

virtuais e por actividades á vida organizativa do 

IGADI, obxectivo presente no documento Liñas 

2021. Creouse unha páxina de youtube específico para 

o mesmo onde se depositaron os contidos de todas as 

sesisóns, a excepción da inaugural.

A Coruña global no mundo do S.XXI

No marco do traballo histórico do IGADI (1991-2022) 

en relación á proxección internacional de Galicia e 

especificamente ao traballo desenvolvido desde o ano 

2018 co Concello da Coruña para a ordenación da 

acción exterior da cidade (co documento de Bases de 

Acción Exterior da cidade da Coruña, BAEX), desenvol-

vimos durante o 2022 o Convenio de actividades Con-

cello da Coruña-IGADI 2022, “A Coruña global para o 

mundo do S.XXI (II)”.

As dúas actividade centrais do Convenio, as Xornadas 

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

o 23, 24 e 25 de novembro, e a construción do Mapa 

de cidade global da Coruña en linguas internacio-

nais, conectáronse de maneira directa coas actividades 

enmarcadas no Plan de actuación das BAEX A Coruña, 

tanto achegando relato e cultura de acción exterior á 

vida municipal, como xerando materiais da Coruña en 

linguas internacionais.

A participación nas Xornadas celebradas no CUR da 

Universidade da Coruña, contaron coa participación 

do Estado, a CCAA e o Concello, así como axentes 

centrais da proxección internacional da cidade, como 

a Autoridade Portuaria, a Universidade, a Cámara de 

Comercio ou o Polígono de Pocomaco. 

O mapa que se presentou em galego, inglés, chinés, 

portugués e castelán, o 31 de decembro do 2022, 

conta tanto cun formato físico como cun formato en 

liña. O Mapa A Coruña global, pensouse para funcio-

nar como agasallo institucional do Concello no marco 

das BAEX. O Mapa de cidade global intermedia, que 

traza tanto un relato histórico internacional como ac-

tual da cidade, pensouse como un valor engadido para 

as delegacións empresariais estranxeiras, o estudanta-

do internacional, os visitantes e turistas ocasionais, así 
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como para as delegacións internacionais do Concello 

da Coruña que participan en redes de cidades, as bol-

sas para aprendizaxe de inglés, as viaxes dos clubes 

deportivos ou os axentes culturais…

As actividades abren de facto espazos de coor-

dinación e acción, desenvolvendo desde a so-

ciedade civil a Lei galega de Acción Exterior, 

posicionando A Coruña nas cidades intermedias 

europeas.

Podes consultar o Mapa e todas as actividades ligadas 

ao desenvolvemento das BAEX A Coruña na web  

acoruna.hub.gal

Conectar á Deputación de Pontevedra coa 

acción exterior de Galicia

As actividades do Convenio, que naceron da misión 

estatutaria do IGADI (1991) para desenvolver a acción 

exterior de Galicia, conectaron de maneira especial 

arredor das relacións da provincia de Pontevedra con 

Portugal e a lusofonía, ligándose de pleno coas Liñas 

de Investigación e Análise do IGADI en Paradiplomacia 

e o Observatorio Galego da Lusofonía desde 2009. 

As actividades visibilizáronse por medio da web  

lusofonias.hub.gal Tanto o estudo final “A Deputa-

ción de Pontevedra e a acción exterior de Gali-

cia”, as Xornadas “A lusofonía en Galicia nos anos 

20” (3 e 4 de novembro do 2022) e a Gala “A Repú-

blica dos sonhos: Nao somos o mesmo pais mas 

não somos estrangeiros” (21 de xaneiro do 2023) 

realizáronse no novidoso contexto institucional e nor-

mativo que significou a publicación no Diario Oficial de 

Galicia, en marzo do 2021, da Lei de Acción Exterior e 

Cooperación ao Desenvolvemento de Galicia, así como 

na entrada de España na Comunidade de Países de 
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Lingua Portuguesa coma observador asociado no verán 

do 2021.

Destacou o impacto mediático da Gala “A República 

dos sonhos” conducida pola xornalista e presentadora 

do programa da TVG “Dígocho eu” Esther Estévez, 

que encheu até a bandeira o Centro Goianés no Con-

cello de Tomiño. O guión foi do noso socio e membro 

da Xunta Directiva, Tino Santiago, e o tamén xorna-

lista da TVG, Alberto Mancebo.

7. DINAMIZACIÓN DA ACCIÓN EXTERIOR DE 
GALICIA.

A promoción e participación de Galicia na sociedade 

internacional está no centro constituínte do IGADI e 

por iso entre as nosas liñas de traballo tradicionais des-

taca a promoción dunha acción exterior para Galicia 

con acento na lingua, con análise e investigación e ac-

tividades de facto que a desenvolven.

Neste contexto debemos ademais destacar entre as 

nosas actividades durante o 2022:

   ◘ O IGADI realizou o décimoterceiro informe anual 

da acción exterior de Galicia, Nós No Mundo, “Da 

SX á Lei de Acción Exterior: 25 anos” no que 

fixemos un balance histórico da acción exterior de 

Galicia, achegándonos aos 25 anos do nacemento 

da Secretaría Xeral de Acción Exterior no 1997.

   ◘ Durante o 2022 reunímonos con Concellos e De-

putacións, así como con distintos departamentos 

da Xunta de Galicia, as Universidades galegas, em-

presas e axentes da sociedade civil en xeral, de Fun-

dacións a medios de comunicación, incidindo na 

necesidade de activar a Lei de Acción Exterior 

de Galicia aprobada no 2021.

   ◘ De maneira destacada, o 13 de marzo Tino San-

tiago, Vogal da Xunta Directiva e Daniel González 

Palau, Director, reuníronse con Valentín González 

Formoso na sede do PSdG en Santiago de Compos-

tela.

   ◘ Durante o 2022 impulsamos tres proxectos ligados 

de maneira directa á acción exterior de Galicia, no 

ánimo de desenvolver a política exterior da Auto-

nomía. Tanto o Congreso desenvolvido en parcería 

co CEPESE de Portugal e a UPCR do Brasil, como os 

Convenios co Concello da Coruña e a Deputación 

de Pontevedra, apostan por ordenar e dar cohe-

rencia á acción exterior de Galicia.

   ◘ Cómpre apuntar a que durante o 2022 participa-

mos con alegacións ao proxecto de Estratexia Ga-

lega de Acción Exterior, que agardándose para o 
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mes de marzo do 2022 retrasouse ao mes de nov-

embro (logo dunha primeira consulta telemática en 

marzo do 2021 e unha xuntanza preparatoria do 

Consello de Acción Exterior en decembro do 2021). 

O proceso, dilatado no tempo, agárdase cristalice 

durante o 2023. 

   ◘ Cómpre destacar de novo o seguimento realizado 

polo IGADI desde o ano 2012 da Iniciativa popular 

e posterior Lei Paz Andrade, que durante o 2022 

observou os primeiros pasos da participación de Es-

paña coma observador asociado na CPLP, así como 

nas distintas inciativas impulsadas desde Galicia 

para a constitución dunha Casa da Lusofonía. 

   ◘ O 20 de decembro do 2022 asinamos un Conve-

nio coa Universidade da Coruña, que focado de 

maneira específica ás relacións coa China, atende 

tamén as posibilidades dunha maior coordinación 

da acción exterior de Galicia.
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8. FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO

O IGADI seguiu a exercer durante o ano 2022 a Secre-

taría da Fundación Plácido Castro, da que impulsou a 

súa creación no ano 2000. A Fundación seguiu a divul-

gar a figura e obra de Plácido Castro, co impulso do seu 

patronato, a coordinación do noso Presidente de Hon-

ra, Xulio Ríos, e a Presidenta da Fundación, Susi Castro.

As actividades troncais da Fundación continuaron 

durante o 2022, coa XXIII Conferencia anual “As 

emisións en galego da BBC e Plácido Castro”, im-

partida polo profesor e investigador Afonso Vázquez-

Monxardín o 25 de Xaneiro do 2022 no Concello de 

Allariz, e o desenvolvemento do XXI Premio Plácido 

Castro de tradución, que recibiu o Día Internacional da 

Tradución, 30 de setembro, María Alonso Seisdedos 

pola tradución “Canto jo i la muntanya balla/Canto 

eu e a montaña baila” (obra orixinal de Irene Solá). 

Ademais realizáronse máis dunha ducia de actividades 

que dan conta dun ano de gran intensidade para a 

Fundación e que podes consultar na súa Memoria de 

actividades.

Destacamos entre moitas, que o 21 de abril instalouse 

unha placa conmemorativa de recoñecemento do la-

bor de Plácido Castro como profesor de inglés no CEIP 

A Lomba. Ou que o 20 de Maio, acolleuse a visita de 

Martina Anderson, eurodeputada e representante do 

Sinn Fein para Europa. Ademais ao abeiro da nova 

normativa en materia de memoria democrática, a Fun-

dación decidiu promover a declaración de nulidade da 

sentenza que en 1940 estableceu a condena de Plácido 

Castro en razón da súa militancia política galeguista.

Por último, cómpre celebrar a aparición a finais do 

ano 2022 a biografía “Plácido Castro. Nós mesmos 

no mundo” (S. Castro, X. Ríos) coincidindo cos 120 

anos do nacemento do Plácido Castro (Corcubión 

1902-Cambados 1967) e tamén cos 25 anos da pu-

blicación dunha primeira biografía súa. Non podes 

perdelo! Podes acceder a el na súa versión dixital ou 

solicitando un exemplar á Fundación.
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9. COMUNICACIÓN

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 análi-

ses variados de actualidade da nosa Rede de investiga-

doras asociadas e colaboradores en Galicia e no resto 

do mundo. Foron máis de 200 artigos publicados na 

web durante o ano 2022!

Máis alá da extraordinaria novidade da web nova, que 

tamén deixa ver a actualización reoganizativa e a ac-

tualización das Liñas de investigación e análise do IGA-

DI, continuamos tamén o traballo de sistematización 

nas redes sociais, e o noso proceso de sistematización 

de historias baixo etiquetas e cancelos no twitter, face-

book e linkedin, coma:

   ◘ #NósNoMundo

   ◘ #OMundoDesdeAquí

   ◘ #UmaHistoriaSXXI

   ◘ #OGALUS

   ◘ #ParadiplomaciaLocalGalega

   ◘ #ARaiaNoMedio

   ◘ #30anosIGADI

No 2021 e 2022 vivimos un proceso de retraimento da 

nosa comunicación online, coa suspensión dos even-

tos en youtube e a newsletter, froito do proceso de 

construción da web nova do IGADI, que finalmente viu 

a luz en xaneiro do 2023 e coa que xa se reactivou o 

proceso de envío dos boletíns mensuais. 
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10. CONCLUSIÓNS FINAIS

O 2022 consolidou os procesos abertos desde o 2018 

no IGADI coas Liñas 2021, da actualización organiza-

tiva á sistematización do traballo en liña coa dixitaliza-

ción da entidade e a web nova www.igadi.gal. 

Ao tempo, seguimos a cumprir a nosa misión funda-

cional de defender unha política internacional para 

Galicia, entendendo o mundo desde o pensamento de 

Nacións Unidas, tanto desde a incidencia ás actividades 

públicas ou a nosas publicacións e Liñas de Investiga-

ción e Análise. 

Ollamos ao futuro con optimismo e prudencia, priori-

zando a sustentabilidade a longo prazo, coas leccións 

aprendidas e o traballo acumulado, para ter 30 anos 

máis de IGADI e paradiplomacia galega. Vide con nós 

dar a volta ao mundo!
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