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1. INTRODUCCIÓN: 
IMPLICADAS/OS NO DESENVOLVEMENTO: ¿QUEN SOMOS?
Implicadas/os No Desenvolvemento nace como iniciativa a finais do ano 97 cando un grupo de persoas
sensibilizadas co desenvolvemento en xeral e coa India en particular deciden xunta-los seus esforzos
nunha Organización Non Gobernamental.
Implicadas/os No Desenvolvemento constitúese en asociación en abril do ano 1998 e como Organización
Non Gobernamental de Axuda ó Desenvolvemento en agosto dese mesmo ano.
Como calquera asociación, IND conta cunha serie de obxectivos e modos de traballo que lle son propios
e que a continuación expoñeremos.

OBXECTIVOS
Implicadas/os No Desenvolvemento é unha Organización Non Gobernamental (ONG) de desenvolvemento
apartidaria e aconfesional que actúa en Galicia con dous obxectivos principais:

• Apoiar proxectos de desenvolvemento en países en vías de desenvolvemento.
• Sensibilizar á comunidade galega, española e dos países desenvolvidos en xeral dos problemas das

comunidades coas que se traballa e da necesidade dun cambio global para erradica-la pobreza.

METODOLOXÍA
Implicadas/os No Desenvolvemento ten unha forma de traballar clara para cumprir os obxectivos que se
acaban de presentar.
En primeiro lugar, existen unha serie de criterios de traballo para a xestión de proxectos de desenvolve-
mento que se poderían centrar nos seguintes:
• IND financia sempre proxectos xestionados por organizacións locais indias e etíopes de xeito que
se garanta o respecto cultural, a creación de emprego local e a autosuficiencia das comunidades.
• IND financia proxectos primordialmente integrais e que sempre ofrezan garantías de que non se
creará unha dependencia entre a comunidade e a ONG senón viceversa, a autosuficiencia da comunida-
de beneficiaria grazas aos seus propios recursos.
En segundo lugar, con respecto á sensibilización, IND tamén amosa unha forma de traballar claramente
definida:
• IND funciona ata o momento na súa práctica totalidade co esforzo voluntario das/os socias/os e
simpatizantes, con contratacións temporais para necesidades puntuais que requiren persoal especializa-
do do que non dispón entre o seu voluntariado, por motivos de formación ou dispoñibilidade. IND promo-
ve, xa que logo, o voluntariado en tódolos diferentes aspectos de traballo.
• IND promove en todo momento a colaboración con outras organizacións xa existentes en campa-
ñas conxuntas e actividades de todo tipo, agrandando así a forza e a calidade do movemento das ONG
ante a sociedade civil e gobernamental.
FINANCIAMENTO
Implicadas/os No Desenvolvemento conta con varias fontes de financiamento: as/os socias/os, as activi-
dades organizadas para recadación, e subvencións de institucións públicas (Xunta, concellos, Fondo
Galego de Cooperación, etc.) e privadas destinadas á sensibilización, ao fortalecemento das institucións
sen ánimo de lucro e a programas de cooperación dos que se dará cumprida conta máis adiante.
De todos os cartos recadados Implicadas/os No Desenvolvemento utiliza só un 5% para gastos administra-
tivos.



Implicadas/os No Desenvolvemento

6



Memoria Anual de Actividades 2007

7

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES

A) COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO
Durante o ano 2007 puxéronse en marcha varios proxectos novos e concluíu con éxito o noso pro-

xecto Desenvolvemento Urbano en Tiruchy, na India.
Os proxectos que se puxeron en marcha foron Empoderamento de Mulleres en Mersa, en Etiopía;

Desenvolvemento Comunitario en Addis Abeba en Etiopía e Erradicación do Infanticidio feminino en Salem,
na India. 

Durante o mes de febreiro de 2007 María Reimóndez realizou unha visita dun mes para planificar
un novo proxecto, o Corredor de Desenvolvemento, xunto coa organización local PDI en tres distritos de
Tamil Nadu.

Nos meses de xullo e agosto María Reimóndez realizou unha visita novamente a Tiruchy para ava-
liar o balance final do proxecto Desenvolvemento Urbano en Tiruchy.

INDIA
1. NOME DO PROXECTO: Desenvolvemento urbano en Tiruchy (2003-2007)
LOCALIZACIÓN: Cidade de Tiruchirapalli (Tiruchy) situada no estado de Tamil Nadu.
CONTRAPARTE: People´s Development Initiatives PDI

OBXECTIVOS:
O proxecto procuraba un desenvolvemento
integral, é dicir, tocou os sectores da educa-
ción, a sanidade, as actividades económicas, a
organización comunitaria e os dereitos huma-
nos e das mulleres.  Encádrase nas políticas de
igualdade de xénero e promoción de dereitos
das mulleres así como naquelas de sanidade
(control da natalidade, saúde reprodutiva) e
xestión local a través do microcrédito. O enfo-
que de xénero foi a base do proxecto. 
RESUMO DO PROXECTO: 
Hai catro anos Implicadas/os no

Desenvolvemento e a organización india PEO-
PLE’S DEVELOPMENT INITIATIVES (PDI) decidiron poñer en marcha o proxecto Desenvolvemento Urbano en
Tiruchy. O proxecto naceu da iniciativa dunha comunidade de 8.000 persoas de entre as máis pobres da
cidade, e sobre todo da iniciativa das mulleres, que dende a planificación mesma tomaron as rendas do
traballo superando prexuízos, problemas e obstáculos cada día. Os resultados falan por si sós: máis de
1.000 mulleres organizáronse en grupos de aforro e crédito que acumulan e rotan máis de 45.000 euros, e
foron capaces fomentar o seu protagonismo social e incidir en cuestións como a violencia de xénero ou a
sanidade. A participación dos homes foi fundamental para asegurar que as mulleres non se sobrecargan de
máis traballos aínda e para romper as dinámicas sexistas polas cales son estas as que deben ocuparse dos
traballos non remunerados. O proxecto tamén puxo en marcha clases de apoio para nenas e nenos, distin-
tas actividades sanitarias paliativas e iniciativas de sensibilización. 



O éxito do traballo levou ás dúas organizacións a planificar un proxecto máis ambicioso para os vin-
deiros catro anos, que neste caso beneficiará a 32.000 persoas, o Corredor de Desenvolvemento.

2. NOME DO PROXECTO: Erradicación do infanticidio feminino en Salem 
LOCALIZACIÓN: Distrito de Salem, no estado de Tamil Nadu (India).
CONTRAPARTE: People´s Development Initiatives PDI
RESUMO DO PROXECTO:
O infanticidio feminino é unha práctica estendida no noroeste da India e no cinturón occidental do estado
de Tamil Nadu. As cifras falan por si mesmas: en Tamil Nadu 3.000 nenas que acaban de nacer son asasina-
das cada ano e no distrito de Salem existe unha inversión dos ratios
de sexo de 929 mulleres por 1000 homes segundo datos do ano
2001.
O obxectivo principal do proxecto é sensibilizar e cambiar as
actitudes e prácticas da comunidade sobre a discriminación de
xénero con especial énfase no infanticidio feminino, de xeito que
se chegue á súa erradicación.
Partimos dun enfoque de empoderamento e igualdade de xénero
que sabemos, por outras experiencias realizadas polo goberno e
outras entidades (apertura de orfanatos para “depositar” anoni-
mamente ás nenas ou castigos penais), que é a única vía para
rematar co infanticidio. 
As accións que se levarán a cabo durante este proxecto son:

• Sensibilizarase a 229.000 persoas sobre a desigualdade
de xénero. Isto conseguirémolo a través de  50 campañas de sen-
sibilización con teatro de rúa que farán fincapé en desmontar os
prexuízos sobre os que se asenta o infanticidio feminino e
mediante programas de sensibilización dirixidos a grupos de afo-
rro e crédito. Deste xeito, crearemos un ambiente crítico que
cambie  a percepción social das mulleres e que evite o infantici-
dio.

• 1.200 mulleres recibirán asesoramento e apoio para evitar que asasinen as nenas que nazan.
• Capacitarase a 8 traballadoras de base e dúas traballadoras sociais para o proxecto. Apoiaremos e

formaremos ao persoal sanitario das aldeas para que contribúan ao esforzo de cambiar as prácticas.
Animarán ás mulleres a que asistan ás revisións durante o embarazo e aproveitaranse estas para tratar o
tema do infanticidio.

• Promoveranse os partos con apoio de persoal médico e a ser posible nos hospitais por cuestións de
saúde xeral e tamén como forma de controlar que as nenas non son asasinadas no momento inmediato des-
pois de nacer.

• Mellorará a saúde pre e posnatal de tódalas mulleres embarazadas e as súas fillas e fillos grazas ao
seguimento personalizado.

• As familias de tódalas mulleres embarazadas recibirán atención específica para evitar o infantici-
dio. 

• Erradicarase a práctica do infanticidio feminino nun 90% dos casos de risco 
• Estableceranse vínculos cos servizos médicos, educativos, gobernamentais e coa policía para apli-

car a lei que protexe ás mulleres da violencia de xénero en xeral.
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ETIOPÍA
1. NOME DO PROXECTO: Desenvolvemento comunitario en Addis Abeba (2007-2010)
LOCALIZACIÓN: Addis Abeba, capital de Etiopía.
CONTRAPARTE: Organization for Prevention, Rehabilitation and Integration of Female Street Children
(OPRIFS) 
RESUMO DO PROXECTO:
O obxectivo a longo prazao é empoderar as mulleres para que poidan saír da súa situación de precarieda-
de e polo tanto crear un ambiente familiar e social no que as nenas poidan cubril as súas necesidades bási-
cas e onde se poidan respectar os seus dereitos.
O empoderamento das mulleres a través dos grupos pemite que identifiquen e solucionen problemas
comúns. Isto halles dar abonda experiencia para poder facelo de forma independente no futuro.
Por outra banda, o empoderamento económico do aforro e despois do crédito e a formación mellorará o
seu nivel de vida.
Non vindeiros meses e no período de dous anos segiremos afianzando o concepto dos grupos de aforro con
maior capacitación e formación tamén con maiores fonfos para que os grupos poidan rotar entre as inte-
grantes de xeito que os grupos sexan autosuficientes. Os grupos formarán entón asociacións de clúster e
agardase que poidan pagar o salario das animadora ao final do proxecto.
Ambitos de traballo:
A formación

• Recollida de datos básicos
do grupo.

• Identificación dos maiores
ocos en formación e contacto con
formadoras/es para organizar cur-
sos.

• Organización do curso de
formación (lugar, materiais, etc.).

• Seguimento dos plans de
negocio e avaliación do mercado
para o grupo.

• Planificación de cursos de
actualización cada 6 meses.
A planificación familiar

• Presentación do proxecto ao departamento de sanidade e as axencias implicadas.
• Asignación de un/ha integrante do persoal a este contido.
• Planificación, organización e mobilización das mulleres e rapazas para a educación sanitaria.
• Compilación de materiais para saúde reproductiva e planificación familiar.
• Distribución de anticonceptivos.
• Organización de xuntanzas con profesionais da planificación familiar.
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O microcrédito

• Establecementos de acordos con tres entida-
des de microcrédito que operen en Addis Ababa.
• Organización dun seminario de orientación e

presentación das modalidades de aforro e crédi-
to ás mulleres.
• Medición da formación de grupos de mulleres

e asignación dun integrante do persoal para esta
actividade.
• Organización semestral de xuntanzas de revi-

sión e avaliación.
Os dereitos das mulleres e das nenas

• Contratación dunha asesora para revisar estudios e documentos e presentar as distintas áreas temá-
ticas para a actividade de sensibilización.

• Distribución de materiais impresos promocionais sobre o tema.
• Identificación das mulleres líderes para a sensibilización.
• Creación de redes con ONG de relevancia e institucións gobernamentais que traballen neste campo.

VIH/SIDA
• Contratación de un/ha formador/a en teatro e monicreques para a sensibilización.
• Poñeranse a disposición das beneficiarias os materiais necesarios.

Resultados agardados
• Aumento da cultura do aforro e a disciplina financeira, o acceso ao crédito para as actividades exis-

tentes e novas de xeración de ingresos; aumento do número de integrantes dos grupos en cada grupo e o
capital circulante xerado do aforro constante.

• Maior seguridade social: apoio ás integrantes que non foron capaces de aforrar nalgún momento por
ingresos demasiado baixos e solidariedade en momentos de enfermidade ou problemas doutro tipo.
Empoderamento das mulleres

O feito de poderse reunir axudará a mello-
rar a súa estima e confianza en si mesmas.
As mulleres adquirirán a capacidade de
xestionar cartos propios, tanto o diñeiro
líquido como os cartos dos créditos do
grupo. Tamén establecerán confianza e
respecto mutuos tanto no aspecto dos car-
tos como noutros intereses mutuos doutro
tipo. Mellorará a súa capacidade para levar
as actas e outros aspectos administrativos
do grupo.
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2. NOME DO PROXECTO: Empoderamento de mulleres en Mersa (2007-2010)
LOCALIZACIÓN: Aldea de Mersa, na rexión de North Wollo, no corazón da montaña etíope
CONTRAPARTE: Women Support Association (WSA)
RESUMO DO PROXECTO:
O proxecto que se presenta pretende levar o empoderamento e a igualdade de xénero a unha zona empo-
brecida do Norte de Etiopía como base do desenvolvemento sustentable. O proxecto baséase na metodolo-
xía dos grupos de aforro e crédito, a capacitación labo-
ral e a sensibilización de xénero cunha perspectiva
integradora para toda a comunidade. Na zona de tra-
ballo vívese unha situación de pobreza extrema que se
superará de xeito participativo e fomentando prácti-
cas democráticas. O proxecto é unha ampliación do
proxecto piloto levado a cabo por Implicadas e WSA
durante 2004-2006.
Obxectivo xeral do proxecto: Empoderar ás mulleres e
buscar a igualdade de xénero como a base para a erra-
dicación da pobreza extrema.

Obxectivos específicos:
• Reforzar os 44 grupos xa existentes con capacitación e formación en temas de tipo social e tamén

con alfabetización.
• Crear 10 grupos novos tanto en Mersa como en Serinka e capacitalos con formación.
• Crear tres federacións de grupos que poidan acumular e rotar maiores cantidades de diñeiro entre

as integrantes dos grupos.
• Sensibilizar a 2000 persoas (800 homes e 1200 mulleres) sobre sanidade e sobre todo xénero de xeito

que se dea un cambio de comportamentos con respecto a temas como a mutilación xenital, matrimonios
infantís, jebatha (véxase xustificación do proxecto)

• Proporcionar apoio educativo a 150 nenas e nenos e 150 mulleres. 

Resultados agardados:
• Reforzaranse 44 grupos e darase formación ás directivas.
• Os grupos solucionarán cuestións de tipo social e instaurarán prácticas democráticas.
• Formaranse 10 grupos novos.
• As mulleres integraranse en 3 federacións con maior acceso a capital
• 150 nenas e nenos mellorarán a súa educación
• 150 mulleres aprenderán a ler e escribir.
• 2000 persoas (800 homes e 1200 mulleres) contarán con información para cambiar os seus compor-

tamentos sanitarios e de xénero.

Accións:
• Creación e reforzo de grupos de aforro.
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•  Creación de federacións de grupos.
•  Clases de alfabetización para mulleres. 
•  Clases de apoio para nenas e nenos.
•  Campañas de sensibilización sobre xénero e saúde.
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B) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
B.1. FORMACIÓN

Asistencia 
ASISTENCIA AO CURSO “FORMULACIÓN DE PROXECTOS DE SENSIBILIZACIÓN” de 12 horas de duración, cele-
brado en Vigo os días 5 e 6 de febreiro de 2007, organizado pola Dirección Xeral de Cooperación Exterior
da Xunta de Galicia e impartido por Algalia.
ASISTENCIA Á XORNADA: MARKETING E COMUNICACIÓN NO COMERCIO XUSTO, organizado pola Coordinadora
Galega de ONG para o Desenvolvemento. Santiago, venres, 8 de xuño de 2007.
ASISTENCIA ÁS XORNADAS SOBRE PUBLICIDADE: MARCA GALICIA, organizado polo Club Internacional de
Prensa. Pontevedra, do 20 de maio ata o 1 de xuño de 2007
ASISTENCIA AO LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL: FERRAMENTAS E BOAS PRÁCTICAS PARA AS
ORGANIZACIÓNS NON LUCRATIVAS DO USO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN, organiza-
do pola Fundación Chandra. Lugo, mércores, 11 de xullo de 2007
ASISTENCIA Á XORNADA DE BANCA ÉTICA E FINANCIACIÓN ALTERNATIVA, organizado por: Taller de
Solidaridad. Lugo, 16 e 17 de novembro de 2007
ASISTENCIA AO SEMINARIO COMUNICACIÓN ONL: COMUNICACIÓN NA UNIÓN EUROPEA CHEGA EUROPA AOS
COLECTIVOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN?, organizado pola Fundación Luís Vives. Madrid, 12 e 13 de decembro
de 2007.

Como organización docente invitada
IMPARTICIÓN DA SESIÓN “TEMAS TRANSVERSAIS NO DESENVOLVEMENTO: PERSPECTIVA DE XÉNERO” dentro do
II Curso de Tecnoloxía e Cooperación ao Desenvolvemento Humano, organizado por Enxeñeir@s sen frontei-
ras e celebrado na Escola Politécnia Superior de Lugo (Campus de Lugo) o domingo 11/03/2006 entre as
10.30h e as 12.00h.
CURSO SOBRE TECNOLOXÍA E COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO
María Reimóndez participou como docente sobre “Xénero e cooperación” no II Curso de Tecnoloxía e
Cooperación ao Desenvolvemento Humano organizado por Enxeñería sen Fronteiras en Santiago de
Compostela o domingo 11/03/2006. Asistiron 25 persoas.
CURSO SOBRE MULLER E CONFLITOS ARMADOS
María Reimóndez impartiu unha sesión sobre o xénero, a cooperación e a paz no I Congreso internacional
sobre Muller e conflitos armados organizado polo Centro correspondente de Rianxo o día 23 de novembro
ao que asistiron 70 persoas, na súa case totalidade alumnado universitario.
SEMINARIO “XENERO E COOPERACIÓN: ANÁLISE, CRÍTICA E PROPOSTAS PARA O DESENVOLVEMENTO”
O día 18 de outubro, Implicadas impartiu a sesión lectiva "Ferramentas da cooperación ao desenvolvemen-
to: microcréditos para mulleres" como parte do seminario "Xénero e cooperación: Análise, círtica e propos-
tas para o desenvolvemento", organizado pola Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da
Coruña e celebrado na Facultade de Socioloxía do Campus de Elviña. 
O público asistente, unhas 70 persoas, foi tanto alumnado universitario (con e sen formación en coopera-
ción), como persoal técnico de ONGD.
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Organizada por Implicadas
Ciclo Formativo “VANAKKAM”
No 2007 Implicadas/os no desenvolvemento (IND) puxo en marcha o Vanakkan, un programa formativo sobre
a cooperación ao desenvolvemento coa posibilidade de viaxar ao proxecto de desenvolvemento urbano de
Tiruchy que IND apoia. Vanakkam (palabra tamil que significa benvida) pretende dar a coñecer de forma
directa o traballo xeral de Implicadas e en concreto os resultados do proxecto en Tiruchy, que rematou en
2007.
O Vanakkam é un programa que consta de dúas partes: un curso de formación sobre cooperación e o pro-
xecto, que se levou a cabo en Galicia, e dúas semanas no terreo, coñecendo o traballo no proxecto de
Tiruchy. O ciclo formativo trata contidos xerais como a cooperación internacional, o enfoque de xénero, o
microcrédito e contidos máis específicos como as bases e traballo de Implicadas e o proxecto específico de
Desenvolvemento Urbano en Tiruchy. 
No programa formativo inscribironse 23
persoas das cales 7 visitaron o proxecto
Desenvolvemento Urbano en Tiruchy.
Dúas voluntarias acompañaron as parti-
cipantes tanto na viaxe como na estan-
cia. Na viaxe tamén foron dous especia-
listas en audiovisuais que gravaron a
experiencia. Ao regreso da visita ao pro-
xecto e tamén as persoas que só realiza-
ron o ciclo formativo en Galicia realizou-
se unha sesión de avaliación do progra-
ma, e todas as enquisas de avaliación
foron moi positivas. A única “queixa”
repetida foi que a viaxe duraba pouco.
Este curso de formación, igual que todos
os de IND, está pensado de xeito interac-
tivo, dinámico e participativo, de xeito
que as persoas que participen nel non
sexan meras receptoras de información, senón parte activa do mesmo, que integren os novos coñecemen-
tos e acheguen as súas opinións e ideas.

Curso sobre o microcrédito en Lugo
Os días 23 e 25 de xaneiro de 2007 María Reimóndez impartiu un curso de 4 horas sobre o microcrédito en
Lugo. O curso centrouse nunha introdución xeral ao tema e logo no traballo de Implicadas con este meto-
doloxía. A asistencia foi de 12 persoas, algunhas integrantes do grupo de voluntariado de Lugo e outras
novas. O curso celebrouse coa colaboración e no local do STEG de Lugo.

Curso sobre a cooperación en Etiopía, Vigo.
Os días 1 e 2 de febreiro María Reimóndez impartiu un curso de 4 horas sobre a Cooperación en Etiopía ao
que asistiron 15 persoas. No curso presentouse a situación socio política e o traballo en cooperación no país
africano. A avaliación do curso foi moi positiva pero as asistentes demandaron máis formación ao respecto
cun curso avanzado.

Curso de habilidades de comunicación para ONGDs, Santiago
O día 17 de novembro Lucía López impartiu en Santiago un curso de 4 horas sobre Habilidades de
Comunicación nas ONGDs ao que asistiron 6 persoas. No curso tratáronse os conceptos básicos da comuni-
cación, as técnicas para falar en público, como atender aos medios de comunicación, así como outras ferra-
mentas para utilizar a comunicación axeitadamente.
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B.2. PUBLICACIÓNS
Implicadas/os No Desenvolvemento mostra na súa visión como asociación un compromiso e unha promo-
ción coa cultura e a lingua galega. A maioría das súas actividades en Galicia están relacionadas coa cultu-
ra galega, entre elas atópase a creación de publicacións literarias. A continuación describense as publica-
cións levadas a cabo durante o 2007:
O son das buguinas
O son das buguinas é un libro-DVD solidarios
como resposta á tsunami do 26 de decembro
de 2004 que provocou a morte de máis de
300.000 persoas.
A ONG promoveu a creación deste libro,

composto de sete relatos de autores galegos
(Marilar Aleixandre, An Alfaya, Fran Alonso,
Rosa Aneiros, Agustín Fernández Paz, María
Reimóndez e Dolores Ruíz). O DVD vendese
conxuntamente co libro e inclúe un docu-
mental sobre a labor de Implicadas na India
e en Etiopía, unha película de animación
sobre o labor das ONGs, un documental sobre
a tsunami e un xogo interactivo sobre a coo-
peración.
Este proxecto relaciona a cultura e a literatura galega coa solidariedade e a cooperación co Sur, de xeito
que proporciona unha fonte de información, de lecer e, sobre todo, reflexión sobre o tema da tsunami.

Vanakkam/benvidas
Vanakkam-Benvidas é unha colección de poemas escritos por poetas galegas e poetas tamiles. Para

Implicadas No Desenvolvemento este libro resume en forma de poesía unha maneira de traballar para cam-
biar o mundo na que nos levamos esforzando xa durante dez anos. Este libro é o resultado da xenerosida-
de nos dous países, Galicia e Tamil Nadu (India). En Tamil Nadu, da colaboración das poetas, do esforzos
da activista e feminista doutora N. Manimekalai e do director da organización local, I. Ambalavanan, coa
que traballamos Implicadas, People´s Development Initiatives. Dende Galicia, a colaboración das poetas
galegas nas actividades de Implicadas.

Esta obra presenta un enfoque de xénero a través do que se pretende dar visibilidade ás mulleres que nos
países do sur fan tremendos esforzos para cambiar a súa realidade ante as dificultades  máis complexas.
As poetas tamiles que participan neste libro son tamén unha voz que racha cos estereotipos occidentais
sobre a “muller india”. Son voces rotundas, libres e liberadoras que ao poñerse en harmonía coas nosas
poetas galegas fan que o berro transcenda as fronteiras nun auténtico afán de sonoridade.
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B.3. CICLO DE CONFERENCIAS POR GALICIA.
CONFERENCIAS N. Manimekalai.
A doutora en Económicas e directora do Centro de Estudos de Xénero da Universidade de Bharathidasan visi-
tou Galicia invitada por Implicadas no desenvolvemento.
N. Manimekalai, directora do Centro de Estudos das Mulleres da Universidade de Bharathidasan (Tiruchy)
dende 2004, estivo en Galicia do 10 ao 24 de abril para expoñer as conclusións dun proxecto de investiga-
ción centrado na análise do impacto sobre as mulleres dos
diferentes tipos de microfinanzas. N. Manimekalai é a
asesora de xénero dos proxectos de cooperación ao des-
envolvemento que Implicadas/os no desenvolvemento
apoia na India. Nos diferentes actos nos que participou,
a tamén doutora en Económicas explicou o funcionamen-
to do Centro de Estudos das Mulleres que dirixe dende hai
tres anos, no que se creou un Máster de Xénero, se orga-
nizou un departamento de orientación e asesoramento ás
mulleres que queiran comezar unha actividade empresa-
rial, se realizaron igualmente cursos de sensibilización en
xénero para persoal de oenegués, profesorado, estudan-
tes, etc, e se puxeron en marcha varios Clubs de Xénero
en diferentes Facultades da Universidade, co obxectivo
de fomentar unha conciencia de xénero, de sensibilizar
sobre a desigualdade de xénero e analizar as representacións das mulleres nos medios. 
Ademais, a Dr. N. Manimekalai ten recibido varios premios de investigación, ao longo da súa dilatada carrei-
ra ten participado en máis de 100 conferencias a nivel internacional e ten publicado máis de 100 artigos
sobre as mulleres empresarias e as microempresas; o impacto das microfinanzas nas mulleres; xénero,
pobreza e desenvolvemento; políticas de igualdade de xénero; empoderamento das mulleres e os grupos de
autoaxuda; ou a intervención das oenegués nos grupos de autoaxuda das mulleres rurais de Tamil Nadu a
través dos microcréditos, rexión da India na que Implicadas/os no desenvolvemento leva traballando dende
1998 apoiando proxectos perdurábeis xestionados por contrapartes locais cun enfoque de xénero, como
único xeito de avanzar cara un desenvolvemento humano.
Implicadas calcula que as conferencias da Dra. Manimekalai chegaron a unhas 250 persoas, impacto ao que
habería que engadir a difusión da súa entrevista na TVG e as varias entrevistas que concedeu a diversos
medios de comunicación. Ademais do ciclo de conferencias impartidas, N. Manimekalai púidose reunir con
mulleres do mundo da política, o feminismo e a solidariedade en Galicia, como Fabiola Sotelo, Carme Adán
ou Iria Alonso e Lara Barros, do Fondo Galego de Cooperación.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA Dr. N. Manimekalai EN GALIZA

Mércores 11 de abril: Vigo
Centro Social Caixanova, 20 h. Conferencia: “O microcrédito e o empoderamento das mulleres”
Xoves 12 de abril: Pontevedra
Factoría do Sur, 20h. Conferencia: “A explotación das traballadoras do sector téxtil en Tamil Nadu”.
Venres 13 de abril: Lugo 
Museo Provincial de Lugo, 20 h. Conferencia: “Xénero e desenvolvemento na India”.
Luns 16 de abril: TVG
TVG, 9.45 h. Emisión da entrevista a Dr. Manimekalai no programa A Entrevista, no espazo Bos Días, presen-
tado por Marga Pazos e Carlos F. Amado.
Martes 17 de abril: Cidade Universitaria (Vigo)
Salón de Actos da Facultade de Filoloxía e Tradución, 11.30 h. Conferencia: “Xénero e desenvolvemento na
India”.
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Mércores 18 de abril: Santiago 
Club Internacional de Prensa, 20 h. Conferencia: “O
microcrédito e o empoderamento das mulleres”
Sábado 21 de abril: Vigo
Participación no curso Vanakkam que organiza
Implicadas/os no desenvolvemento. O Vanakkam é un pro-
grama formativo sobre a cooperación ao desenvolvemen-
to de IND que inclúe unha visita aos proxectos de IND na
India.

B.4. CHARLAS E PARTICIPACIÓN EN ENCONTROS SOCIAIS
Quincena da Paz
O día 27 de xaneiro IND participou cun posto na Feira de ONGS que reuniu o Concello de Santiago para con-
memorar un ano máis o día da paz. Ademais, María Reimóndez foi convidada a ler o manifesto que todos
os anos se lle pide a algunha escritor/a.
Manifesto lonxa de Vigo
O sábado 3 de febreiro Implicadas no Desenvolvemento participou no acto para celebrar o Día da Paz no
Concello de Vigo onde se degustaron produtos de comercio xusto, se proxectaron audiovisuais e houbo
actuacións musicais e lecturas ao redor dos obxectivos de desenvolvemento do milenio. Implicadas encar-
gouse do obxectivo 3 referido á igualdade de xénero. María Reimóndez concluíu o acto coa lectura dun
manifesto.
Conferencia no instituto “Monte Castelo” de Burela
O 28 de maio de 2007 Olga Castro, invitada pola profesora Teresa Nécega, impartiu unha sesión no IES
Monte Castelo de Burela para introducir o tema da cooperación ao desenvolvemento, as ONGD e Implicadas
no desenvolvemento.
Conferencia no Instituto Sar 
María Reimóndez foi convidada a impartir unha conferencia para o alumnado de 1º da E.S.O no instituto
Sar de Santiago de Compostela sobre a cooperación internacional e o traballo de Implicadas. Asistiron apro-
ximadamente 100 alumnas e alumnos do instituto.
Constitución da Comnisión de Xénero da Coordinadora Galega de ONGDs
O xoves 21 de xuño de 2007 Olga Castro asistíu á reunión da constitución da Comisión de Xénero da
Coordinadora Galega de ONGDs como delegada de Implicadas. Implicadas é unha das ONG fundadoras desta
comisión.
Simposio Internacional Pobre Mundo Rico
Implicadas participou o día 3 de outubro na mesa redonda As
ONGs na loita contra a pobreza, celebrada no Centro Social
Caixanova, e na que participaron representantes de
Solidariedade Internacional, Implicadas No Desenvolvemento,
Axuda en Acción e a Dirección Xeral de Cooperación Exterior.
No acto, ao que asistiron máis de 40 persoas, Blanca Rodríguez
–a representante de Implicadas– aludiu á responsabilidade dos
axentes estatais, indicando a hipocrisía dos Estados, que desti-
nan axudas ao desenvolvemento aos países ao mesmo tempo que
está a bloquear as súas exportacións e salientou a necesidade da poboación de levar a cabo un consumo e
un voto responsables, así como de exercer presión sobre os poderes políticos.
O día 4 de outubro de 2007 María Reimóndez tamén participou na mesa redonda “A cooperación, cousa de
mulleres?” organizado dentro do ciclo Pobre Mundo Rico xunto con Paula Cirujano e Xosé María Torres.
Asistiron 75 persoas.
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Inauguración da exposición do Fondo Galego de Cooperación
O día 30 de outubro, Maria Reimóndez, presidenta de Implicadas participa na inauguración da exposición de
dez anos de traballo do Fondo Galego de Cooperación coa lectura dun manifesto. 
Día do voluntariado en Lugo
O día 5 de decembro María Reimóndez leu un manifesto durante o acto oficial de celebración do Día do
Voluntariado en Lugo. Ao acto asistiron 50 persoas.
Visitas a colexios con “Usha” 
Durante 2007 realizáronse numerosas visitas a colexios de toda Galicia por parte de María Reimóndez para
falar do libro “Usha” e presentar ás nenas e nenos de primaria e ESO o traballo de Implicadas. Esta activi-
dade foi organizada con Edicións Xerais de Galicia. Os centros visitados foron Vigo, Redondela, Alfoz,
Ribadeo, catro en Lugo, Becerreá, Castro, Ribeira, Boiro, Xuño, novamente Vigo, Vilalba, Carballiño, Xinzo,
novamente Ribeira e Silleda. A actividade chegou a máis de 1000 nenas e nenos de toda Galicia.
Mesa redonda na inauguración da exposición Navegando cara o Sul. Unha viaxe a outras terras
Invitada pola organización do evento, IND acudiu á inauguración da exposición Navegando cara o Sul. Unha
viaxe a outras terras, celebrada en A Estrada o 15 de xuño, ás 20.30 h na Sala de Exposicións Caixanova e
que incluiu o faladoiro “Maneiras de cooperar: Comércio Xusto, Microcréditos..." no que participou
Implicadas No Desenvolvemento e Asemblea de Cooperación pola Paz. O público asistente, unhas 20 perso-
as, estivo moi participativo e realizou numerosas preguntas sobre a temática tratada, amosando o seu inte-
rese polo traballo desenvolvido por Implicadas, tanto no Sur coma en Galicia.
Participación no Festival Cultura Quente
Convivada polo Concello de Caldas de Reis, Implicadas acudiu o 9 de xulloao festival "CULTURA QUENTE",
celebrado na devandita vila, e no que se organizan diversas actividades, algunhas delas relacionadas coa
temática da solidaridade. Implicadas participou cun stand informativo e de venda de material propio e pro-
ductos de comercio xusto, así como cun obradoiro infantil coa temativa da cooperación e o comercio xusto,
no que participaron arredor de 30 nenas e nenos.
Presentación do libro O son das Buguinas no Concello de Vilariño de Conso
O sábado 20 de outubro, e convidada pola biblioteca municipal, Implicadas acudiu ao concello ourensán de
Vilariño de Conso a presentar o seu libro O son das buguinas, recentemente adquirido pola biblioteca. A
sesión (á que acudiron unhas 15 persoas) consistiu nun pequeno relatorio sobre o desastre da tsunami do
ano 2004, as suas causas profundas, e a motivación de Implicadas para crear este libro. Seguidamente, pro-
xectáronse os aidiovisuais do DVD que o acompaña  e abriuse un turno de preguntas, que foi moi animado
e dinámico. Para rematar a actividade, as mulleres e nenas participantes tiveron a oportunidade de probar
un sari, vestido tradicional da India, e poñerse un pouco na pel das mulleres que o levan tódolos días.
Participación no festival Panxea, en Carballo
Os días 6 e 7 de abril, Implicadas participou no festival Panxea 2007, un encontro celebrado nunha carpa a
carón do Pazo da Cultura de Carballo baixo o lema "Pan e solidariedade".
Esta foi a cuarta edición da Festa do pan e primeira da feira solidaria, e tivo por obxectivo recadar fondos
para finanzas unha colaboración cos campamentos de refuxiados saharauis.
Durante as dúas xornadas da feira celebráronse diversos obradoiros e proxeccións, circo na rúa, unha cho-
colatada popular e numerosos concertos, con grupos e artistas como Batuko Tabanka, Fía na roca ou Kepa
Junkera.
Implicadas participou cunha mesa informativa e de vendas, que tivo un gran éxito, xa que se repartiron
abondosos folletos e memorias anuais e a recadación chego aos 88,10 €. O posto completouse con dous
paneis da exposición "Penso, logo actúo" sobre o comercio xusto e a explotación infantil, que foron de gran-
de interese para o público asistente.
Participación na redacción da Lei Galega de Voluntariado
Implicadas, como organización de carácter voluntario e situada entre as máis activas de Galicia, foi convi-
dada pola Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade a participar nunca serie de xuntanzas consultivas
nas que participaron, ademais do Director Xeral Rubén Cela e varias traballadoras da Dirección Xeral, repre-
sentantes de diversas ONG, das tres universidades galegas, Concellos e outros colectivos implicados no sec-
tor do voluntariado (tanto no eido da cooperación ao desenvolvemento como no ambiental, de inclusión
social, autonomía persoal, infancia e cívico). Este “grupo consultivo”, ao que Implicaas enviou como repre
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sentante á súa Coordinadora de Voluntariado, Blanca Rodríguez, realizou análises da situación, necesida-
des e carencias do sector e sentou as bases da actual Lei do Voluntariado.
Participación na Asemblea Anual da Coordinadora Galega de ONGD
Como tódolos anos, e seguindo co seu compromiso de participar activamente na vida asociativa galega en
xeral e nas actividades da Coordinadora Galega de ONGD en particular, Implicadas asistiu á Asemblea Anual
do devandito organismo, celebrada no Concello de Neda o 26 de maio. 
B. 5. AXENDA DO DESENVOLVEMENTO 2008
Como ven sendo habitual por Nadal a ONGD Implicadas/os No
Desenvolvemento elabora e pon á venda a Axenda do
Desenvolvemento 2008. Este é xa o cuarto ano que
Implicadas/os lanza a súa axenda, nesta ocasión, dedicada ao
proxecto de desenvolvemento urbano na cidade de Tiruchy, no
estado de Tamil Nadu (India). Nela pódense atopar contidos e
imaxes moi interesantes sobre esta temática. 
A AXENDA DO DESENVOLVEMENTO para o ano 2008 tiña como
principal novidade o feito de intercalar as follas dedicadas a
cada día con información de interese sobre cooperación, xéne-
ro, axuda ao desenvolvemento e sobre todo co proxecto de
cooperación desenvolvido en Tiruchy, no estado de Tamil Nadu
(India). Estas características convértena na única axenda en
galego deste tipo que existe no mercado, e conta ademais cun
deseño moi atractivo e manexable ao longo das súas 250 páxi-
nas en papel reciclado e tamaño 13 x9,5 cm. Como vén sendo
habitual nos últimos anos, co cambio de ano Implicadas/os No
Desenvolvemento presentou a súa AXENDA DO DESENVOLVE-
MENTO 2008, ferramenta á través da que trata de sensibilizar
á sociedade galega na súa implicación na cooperación e o des-
envolvemento.
A AXENDA DO DESENVOLVEMENTO para o ano 2008, vendeuse a través páxina web da organización
(http://www.implicadas.org/) ou por mail (info@implicadas.org), no local e Implicadas, en tendas de
comercio xusto e en festivais diversos, destacando a Noite de Música e Palabra Solidaria Implícat3”. 
A temática para o ano 2008 foi o proxecto de desenvolvemento urbano de Tiruchy (India), que rematou con
este ano 2007, e que para Implicadas e a súa contraparte, PDI, supuxo todo un éxito. A axenda, de atrac-
tivo deseño, intercala as follas dedicadas a cada día con información de interese sobre cooperación, xéne-
ro, axuda ao desenvolvemento e sobre todo do tema ao que IND dedica este ano a axenda. Estas caracte-
rísticas convértena na única en galego deste tipo que existe no mercado, unha  axenda manexable ao longo
das súas 250 páxinas en papel reciclado e tamaño 13 x 9,5 cm.

B. 6. ACTIVIDADES NAS CIDADES DE GALICIA
LUGO

Clubs de cooperación: Na cidade de Lugo seguen a funcionar con normalidade os Clubs de Cooperación.
Deste xeito manteñen reunións periódicas e levan a cabo a programación establecida. 
REUNIÓNS:

- 12 de Xaneiro de 2007: A axuda oficial ao desenvolvemento
- 23 de Febreiro de 2007: O comercio xusto
- 16 de Marzo de 2007: O traballo de IND
- 4 de Maio de 2007: Os países onde traballa IND: India e Etiopía
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Exposición “VOCES DENDE TIRUCHY”. O día 6 de marzo de 2007, o grupo de voluntariado de Lugo colocou
a exposición “Voces dende Tiruchy” na tenda de comercio xusto da ONG A cova da Terra. A exposición esti-
vo exposta durante dúas semanas.
Creación dos Clubs de lectura: O 7 de marzo de 2007 fíxose
realidade un dos novos proxectos de sensibilización de
Implicadas/os No Desenvolvemento, a creación duns Clubs de
Lectura. Para o ano 2007 fixose a programación de dúas obras
de lectura: Calella sen saída, de Víctor Omgbá e O club da cal-
ceta, de María Reimóndez. Dados os bos resultados Implicadas
segue mantendo esta actividade en Lugo durante o ano 2008
coa colaboración de A Cova da Terra. As primeiras obras da pro-
gramación 2007/2008 foron: O son das Buguinas (de Marilar
Aleixandre, An Alfaya, Fran Alonso, Rosa Aneiros, Agustín
Fernández Paz, María Reimóndez e Dolores Ruíz), e Como se non
existise. 
Exposición “O SON DAS BUGUINAS”. O luns 9 de abril, ás
20.00, inaugurouse a Exposición sobre a tsunami do Índico e
presentouse o libro DVD O son das buguinas, coa presenza de
Dna. Carmen Basadre Vázquez, Concelleira de Muller e
Benestar Social do Concello de Lugo, Fran Alonso, autor e
representante de Edicións Xerais de Galicia e María Reimóndez,
autora e Presidenta de IND. A exposición celebrouse no Museo
Provincial de Lugo dende o día 9 ata o 22 de abril.
Implicadas/os No Desenvolvemento na Feira do Libro en Lugo. O
xoves 17 de maio de 2007 María José Meilán (Implicadas/os No Desenvolvemento) e Lucía Merino (A Cova da
Terra) presentaron na carpa da Feira do Libro de Lugo o Club de Lectura Solidaria. Neste acto as dúas repre-
sentantes das ONGs organizadoras explicaron o funcionamentos dos Clubs de Lectura, presentaron a ámba-
las ONG e deron a coñecer a programación dos Clubs de Lectura. O número de asistentes a este acto foi
reducido. (6 persoas).
Mesas de sensibilización. Unha das accións levadas a cabo polo grupo de voluntariado de Lugo foi a situar
mesas informativas na Universidade de Santiago de Compostela – Campus Lugo como unha das actividades
da Campaña de Nadal que levou a cabo Implicadas No Desenvolvemento en Galicia. Deste xeito, as mesas
informativas colocáronse no mes de decembro nas seguintes facultades do Campus universitario de Lugo:

- Escola de Formación do Profesorado: martes 11 de decembro de 2007.
- Edificio Biblioteca Intercentros: mércores 12 de decembro de 2007.

O voluntariado trasladouse a estes dous centros onde se instalou un stand informativo da ONG para dar
información á comunidade universitaria e ofrecer os diversos produtos que ten a organización: axendas,
postais de Nadal e libros. 

VIGO
Inauguración da sede de Implicadas 
O 30 de outubro de 2007 inaugúrase o novo local de Implicadas na rúa Camelias 49 escaleira. Inaugúrase
cunha exposición de fotos das persoas que participaron no Vanakkam e cun pincho para as 25 persoas que
asisten.
Dende o martes 20 de outubro Implicadas/os No Desenvolvemento contou por primeira vez cun local propio
para uso da organización, o que se enmarca dentro dos obxectivos cos que Implicadas está a enfocar o seu
décimo aniversario, en 2008. Á festa de inauguración, que se celebrou ese a partir das oito da tarde, no
propio local, ubicado na rúa Camelias, 49 – escaleira, congregou a voluntariado socias e socios e simpati-
zantes da organización, que puideron compartir uns aperitivos de comercio xusto e unha pequena exposi-
ción de fotos do ciclo formativo Vanakkam, cun fermoso fondo de música india.
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O novo local, ademais de ser a sede de Implicadas,
concíbese como un centro de documentación e expo-
sicións que permitan á organización continuar co seu
labor de sensibilización crítica e de achegamento á
cidadanía da realidade dos países do Sur. Así, contará
cunha biblioteca e centro de recursos, e servirá tamén
como punto central no que desenvolver as actividades
permanentes e de formación de Implicadas.

O son das buguinas
O día 6 de febreiro presentouse no Salón do Libro
Infantil e Xuvenil de Pontevedra o libro-dvd O Son das
Buguinas editado en colaboración con Edicións Xerais

de Galicia. Á presentación asistiron Fran Alonso e María Reimóndez, autor e presidenta de Implicadas (e
tamén autora). A asistencia ao acto foi de 50 persoas. O escritor Fran Alonso falou do tema do medo no
libro, que se centra na reflexión solidaria para a mocidade e María Reimóndez falou do nacemento do libro
e presentou un dos documentais incluídos no DVD realizado por Paco Vila Barros.
SANTIAGO
Exposición O son das buguinas en Santiago
A galería Sargadelos de Santiago de Compostela (Rúa Nova, 16) acolleu a exposición sobre a cooperación
organizada por Implicadas no desenvolvemento, a partir do día 15 de marzo e durante dúas semanas púi-
dose visitar a exposición O son das buguinas, xurdida da man de Implicadas/os no desenvolvemento (IND)
co obxectivo invitar a reflexionar sobre a necesidade dun compromiso permanente na resolución da pobre-
za para evitar e previr desastres como a tsunami. Deste xeito, as fotos de Paco Vila, as ilustracións de
Xulia Barros e os textos de María Reimóndez serven para articular un repaso ao antes, ao durante e ao
incerto despois co que terán que enfrontarse os milleiros de persoas que padeceron de xeito máis directo
as consecuencias da tsunami.
IMPLÍCATE 07, noite de música e palabra solidaria
Un ano máis ( o terceiro) organizouse o día 16 de decembro o festival IMPLÍCATE, Noite de música e pala-
bra solidaria. Este ano participaron os artistas: Espido, Loretta Martin, Iria Pinheiro, Paula Carballeira,
Nova Galega de Danza, María Reimóndez, Estíbaliz Espinosa, Antón Lopo, María Lado e Miguel Anxo Fernán
Vello. O espectáculo presentárono Yolanda Castaño e Isabel Blanco. Asistiron un total de 200 persoas e
obtívose colaboración da Consellería de
Cultura e Deporte, da Concellaría de
Cultura do Concello de Santiago, da Caixa
Galicia e de Teatro do Morcego, que coor-
dinou a posta en escena e produción así
como de Sul Producciones que se encargou
do apartado audiovisual.
O obxectivo de Implícate! Noite de música
e palabra solidaria, no que as/os artistas
colaboran de xeito desinteresado, é facer
un chamamento á solidariedade dende o
mundo da cultura de Galicia ás/ós galegas
e galegos. O propósito principal deste even-
to é dar a coñecer o traballo desta organización de cooperación ao desenvolvemento galega, invitar ao
público a ver o mundo con outros ollos, a reflexionar, e a cambiar o mundo, dende Galicia, dende a con-
ciencia crítica e a acción clara.
Concurso de micro-relatos
Por segundo ano consecutivo, Implicadas/os No Desenvolvemento convocou un concurso de MICRO-RELA-
TOS ao redor do tema do proxecto de desenvolvemento urbano de Tiruchy (na India), enmarcado precisa-
mente nas actividades realizadas dentro do ano dedicado ao devandito proxecto, co gallo do seu remate.
O concurso foi aberto a persoas de todas as idades e nacionalidades coa única condición de que os textos 
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presentados sexan orixinais en galego, inéditos, e cunha extensión máxima de 2500 caracteres. Igual que o
ano anterior, o concurso de MICRO-RELATOS artellouse nunha única categoría, na que se concederon dous
premios. O primeiro consiste nunha cesta de produtos de comercio xusto valorada en 200 euros e o segun-
do nunha cesta semellante valorada en 100 euros, premios que se entregaron durante a celebración do
espectáculo IMPLÍCATE, Noite de música e palabra solidaria que se celebrará no Teatro Principal de Santiago
de Compostela o domingo 16 de decembro de 2007; un acto no que a recoñecidas/os artistas galegas/os
farán confluír a arte, a música, a danza, o teatro ou a poesía coa reflexión sobre as leis que rexen e per-
petúan as inxustizas do noso mundo. Susana Sánchez Aríns, gañadora do primeiro premio co relato História
de Managa Devi e Fina Gómez, gañadora do segundo premio con Camiño da escola, recibiron as súas cestas
de mans da poeta Yolanda Castaño e da actriz Isabel Blanco, presentadoras da gala.
A MARIÑA LUCENSE
Exposición “MAQUILA BOUTIQUE”, no Museo Histórico de Sargadelos: Inauguración [10/03/2007], coa
celebración dunha MESA REDONDA sobre a explotación das mulleres no sector téxtil en Galiza e nos países
do Sur, coa participación de:

- Nanda Couñago, Amarante, ong coordinadora da Campaña Roupa Limpa-Galiza.
- María Castro Serantes, socióloga e coautora do libro El Trabajo recobrado. Una evaluación realmen-

te existente en España.
- Ana Luísa Bouza Santiago, directora xeral do Servizo Galego de Igualdade.

C) COMUNICACIÓN E PUBLICIDADE
Grande parte das actuacións previstas na anterior PE 2005/2008 co obxectivo de diseminar a visión

e misión de Implicadas no desenvolvemento puideron levarse a cabo grazas a dúas accións de relevancia
capital neste eido: a creación dun departamento/gabinete de prensa coordinado por unha voluntaria licen-
ciada en Xornalismo no 2005, e a creación no 2007 dun departamento de imaxe, comunicación corporativa
e publicidade coordinado por unha traballadora de Implicadas licenciada en Publicidade e Relacións
Públicas. 

Grazas ao labor do gabinete de prensa, conseguíronse achegar contidos sobre o traballo de
Implicadas á sociedade de xeito eficaz, sobre todo no tocante á cobertura de todos os actos, cursos, etc,
que organiza a asociación mediante notas de prensa e convocatorias de roldas de prensa. Ao longo deste
período o gabinete de prensa ten afondado na creación de redes cos medios de comunicación, incidindo
sobre todo nos medios locais e mantendo actualizada axenda de medios. 
Ao longo deste ano, dende o gabinete realizamos as seguintes actividades:

o Coordinación do boletín implícate! [A Nosa Terra]: Coordinación dos números 3 e 4 do boletín
Implícate, no que se trata a actualidade de IND. 

o Redacción de reportaxes
o Redacción de notas de prensa e relacións cos medios de comunicación

Dende o departamento de imaxe, comunicación corporativa e publicidade, a organización xa ten
unha gran experiencia en levar a cabo actividades nas que se pon énfase en dar visibilidade á visión e misión
da organización, 
Seguindo o obxectivo de definir unha estratexia de comunicación, en 2007 elaborouse o plan de comunica-
ción de Implicadas, no que se estableceron unha serie de accións encamiñadas a acercar a asociación aos
principais grupos de interese (base asociativa e voluntariado) na sociedade, así como a darlle visibilidade e
notoriedade á organización a través dos medios de comunicación. A organización conta na actualidade
cunha estrutura de comunicación potente que está a pleno rendemento, polo que se prevé que acade a súa
madurez efectiva nos próximos anos.
Co obxectivo de avanzar na visibilidade de Implicadas a través da radio e da  televisión, desenvolvendo con-
tidos relacionados coa cooperación que poida transmitir a visión e misión de Implicadas á sociedade leva-
ron se a cabo accións en radios (como as colaboración no programa As Quimbambas da Radio Galega), pero
por mor do cese deste programa nestes momentos Implicadas non conta con ‘voz’ en ningún espazo radio-
fónico. 
De xeito parello, levaronse a cabo algunhas insercións puntuais en xornais e revistas galegas  (moitas veces 
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en forma de ‘trocos’ a cambio de colaboracións literarias de María Reimóndez), sobre todo con motivo de
acontecementos importantes como o Implícate. Con todo, inserir publicidade con periodicidade mensual
resulta un labor sumamente arduo, dificultado pola pouca colaboración do medios galegos e os altos pre-
zos dos módulos. 
Para finalizar, cómpre falar do obxectivo de poñer en valor o coñecemento da organización. Neste senti-
do cabe destacar o interesante labor realizado na elaboración de publicacións propias, que deu moi bos
resultados e que xa se atopa inmersa no proceso de creacións de novas publicacións de distinta índole
(como o boletín Implícate que se distribúe co semanario A Nosa Terra).

D) ORGANIZACIÓN e VOLUNTARIADO
Os centros de Implicadas
Na actualidade a ONG conta con dúas localizacións, unha en Vigo e outra en Lugo, onde se levan a cabo
diversas actividades.
O centro de Vigo, ademais de ser a sede de Implicadas, concíbese como un centro de documentación e
exposicións que permitan á organización continuar co seu labor de sensibilización crítica e de achega-
mento á cidadanía da realidade dos países do Sur. Conta cunha biblioteca e centro de recursos, e servirá
tamén como punto central no que desenvolver as actividades permanentes e de formación de Implicadas.

O centro de Lugo (local compartido co STEG, Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia), é
o lugar de reunión do grupo de voluntariado de Lugo e centro de formación puntual.  
Dispersión xeográfica do voluntariado.
Na actualidade Implicadas No Desenvolvemento conta con tres grupos de voluntariado estables en tres
das principais cidades de Galicia: 

- Lugo
- Santiago
- Vigo. 

En cada cidade hai un grupo definido de voluntarias/os que teñen a súa propia Planificación Anual de
Actividades. Dende a ONGD ofrecéselle a aquelas persoas interesadas en colaborar con Implicadas a posi-
bilidade de escoller a que grupo/cidade queren pertencer.
Por outra parte, entre os proxectos de Implicadas encontrase a creación de grupos de voluntariado nas
cidades da Coruña e Ourense e outros concellos de Galicia. 
Actividades do voluntariado de Implicadas No Desenvolvemento
O equipo de voluntariado de Implicadas No Desenvolvemento realiza diversas actividades que se enmar-
can nun tipo de voluntariado específico: voluntariado de apoio á xestión da organización e ao desenvol-
vemento de actividades de sensibilización.
Trátase dun tipo de colaboración que repercute indirectamente sobre os colectivos beneficiarios dos pro-
xectos de cooperación da ONG e, é de vital importancia para o bo funcionamento da ONGD.
Campos de actuación

o Administración e xestión: atención telefónica, contabilidade, informática ou tarefas administra-
tivas.

o Formulación de proxectos: trátase de formular proxectos, tanto de cooperación como de sensibi-
lización.

o Búsqueda de financiamento: trátase de buscar fondos para poder financiar os proxectos das orga-
nizacións: patrocinios de empresas, búsqueda de novos socios, campañas de venta de produtos (axendas,
postais, etc.), organización de eventos de recadación (concertos, recitais, actividades deportivas, etc).

o Sensibilización e comunicación: trátase dunha labor que debe impregnar todas as actividades da
ONG e na que participan todos os voluntarios da organización. Desta tarefa depende a opinión que ten a
sociedade da ONG e os proxectos que desenvolve. Hai momentos puntuais nos que a comunicación e a
sensibilización é un proxecto (Proxectos de sensibilización) en si mesmo, e o voluntariado de Implicadas
colabora na posta en marcha destas campañas: xornadas, conferencias, cursos, exposicións, etc.
Outro tipo de voluntariado co que tamén conta Implicadas é o voluntariado virtual, que consiste noutro
tipo de colaboración con Implicadas No Desenvolvemento, principalmente en tarefas vinculadas ao tra-
ballo profesional ou coñecementos da/o voluntaria/o.
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CONTA DE RESULTADOS 2007
Gastos
Os gastos do ano 2007 comparados co ano 2006 teñen un incremento do 52% na súa totalidade . En resumo
as partidas mais importantes son:
1.- Proxectos na India e Etiopía

Ano 2007 Ano 2006
Proxectos na India.......... 41.732,77 € 32.398,30 €
Proxectos en Etiopia..... 15.786,49 € 256,00 €
TOTAL 57.519,26 € 32.654,30 € 
Os incrementos mais notables son:
Proxectos na India:

- Desenvolvemento urbano en Tiruchy, incremento dun 48%, fixéronse transferencias por un total de
29.800 € no ano 2007, fronte os 21.199 € do ano 2006.

- Prevención do infanticidio feminino en Salem. No ano 2007 levamos a cabo este novo proxecto que
esta financiado polo fondo galego de cooperación, por un importe de 5.022,40 €.
Proxectos en Etiopía: 

- Creación e desenvolvemento de grupos en Addis Abeba, este é un novo proxecto financiado en case
a súa totalidade por Menoria.  Durante o ano 2007 enviáronse 6.900 €

- Fortalecemento dos grupos de aforro de Mersa. No ano 2007 a Xunta de Galicia subvenciona este
proxecto foron enviados 8.558 €. O ano anterior non o tiñamos. 
2.- Proxectos de sensibilización
Como novas iniciativas levadas a cabo no ano 2006 cabe destacar:

- Clubs de lectura 2.550,48 €
- Ciclo de conferencias da Doutora Manimekalai 3.122,59 €
- Vanakkam 5.161,34 €

3.- Local de Implicadas en Camelias 49
No mes do outubro,  finalizou o Proxecto Crisol que compartiamos o 50% con Amarante. Dende esta data,
Implicadas ten o seu propio local, o custo de esta iniciativa é de  3.899 €.
Ingresos
Na mesma comparación entre os dous anos a subida dos ingresos é dun 48%. As partidas mais importantes
son:
1.- Financiación   propia
Base asociativa incremento dun 10% nas cotas , recadando un total de 9.274 €. O movemento o longo do
2007 foi o seguinte:
Numero de socias/os o fin de 2006………...  63
Altas de socias/os no ano 2007…………….    8
Baixas de socias/os no ano 2007…………… -2
Base asociativa o fin de 2007………………. 69
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2.- Financiación Xunta de Galicia
2007 2006

Desenvolvemento urbano de Tyruchy -------- 25.694 €
Sensibilización 0.700 € --------
Fortalecemento grupos de aforro en Mersa 7.980 € --------
Consellería de cultura 4.000 € --------
Fortalecemento 18.000 € 25.000 €
Política lingüística ------ 1.160 €
TOTAL 80.680 € 51.854 €
3.- Financiación local 

2007 2006
Concello de Lugo 2.200 € 2.000 €
Concello de Oleiros 1.829 € ------
Concello de Santiago 2.400 € ------
Fondo Galego de Cooperación 5.022 € ------
TOTAL 11.451 € 2.000 €
4.- Financiación particular

2007 2006
Menoria 5.777 € -------
Caixagalicia 5.000 €            -------
TOTAL 9.777 €            -------
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PRINCIPAIS PARTIDAS DO BALANCE
Inmobilizado

En setembro do 2006 firmouse un acordo con Amarante para constituír a Asociación Crisol, ante-
riormente integrada en IND, e que a partir dista data pasa a ser independente, baixo a tutela das dúas
ONGD. 

50% do seu capital, 4325,81€ é a parte que corresponde a participación de cada ONG.
No mes de setembro 2007 decidiuse finalizar co proxecto , disolvendo a Asociación Crisol.
Dende esta data implicadas aluga un local para as suas actividades na rúa de Camelias 49. Todas as

partidas que figuran no balance en concepto de inmobilizado corresponden a dotación de mobiliario, orde-
nador, escritorio..., para o local.

Inmobilizado inmaterial un importe de  5.533 € corresponde a plataforma en liña de formación en
cooperación ao desenvolvemento e a remodelación da páxina web.
Debedores

Neste momento o maior debedor que temos e a Xunta de Galicia polas subvenciones concedidas.
O detalle e o seguinte:
Xunta de Galicia

Subvencións concedidas no ano 2007....................... 80.680,00 € 
Pagos feitos ..................................................... 23.618,00 €
Débeda o 31/12/2007 .........................................57.512 ,00 €
Debeda do ano 2006..............................................9.638,85 €
TOTAL..............................................................67.150,85 €
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BALANCE DE SITUACION 2007 
Período 01/01/2007-31/12/2007
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ACTIVO EXERCICIO 2007 EXERCICIO 2006
# INMOBILIZADO 

> INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS
• Aplicaciones informáticas  

> INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS 
• Mobiliario  
• Equipos para o proceso de información 

> INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS
Fianza local

# ACTIVO CIRCULANTE 
> DEBEDORES 

• Clientes
• Administarcións Publicas por subvencións

> TESOREIRIA
• Caixa 
• Bancos 

> AXUSTES POR PERIODIFICACION 
• Gastos anticipados 

16.429,89
5.533,20
5.533,20

10.096,69
7.268,25
2.828,44

800,00
800,00

76.288,37
68.749,53
1.158,68

67.590,85
2.767,86

142,42
2.625,44
4.770,98
4.770,98

4.905,81
0,00

580,00
580,00

4.325,81
4.325,81

55.910,25
43.777,05
3.311,08

40.465,97
12.133,20

0,00
12.133,20

TOTAL ACTIVO 92.718,26 60.816,06

PASIVO EXERCICIO 2007 EXERCICIO 2006
# FONDOS PROPIOS 

> FONDO SOCIAL
• FONDO SOCIAL

> PERDAS E GANANCIAS (BENEFICIO OU PERDA) 
• PERDAS E GANANCIAS (Perdas) 

# ACREDORES A CURTO PRAZO
> ACREDORES COMERCIAIS 

• Proveedores
• Acreedores

> OUTRAS DÉBEDAS NON COMERCIAIS 
• Organismos Seguridad Social acreedores
• Facenda Publica acrredor 

72.497,09
55.197,06
55.197,06
17.300,03
17.300,03
20.221,17
18.666,26
3.818,72

14.847,54
1.554,91

647,34
907,57

55.197,06
41.624,61
41.624,61
13.572,45
13.572,45
5.619,00
5.424,21

230,28
5.193,93

194,79
169,20
25,59

TOTAL PASIVO 92.718,26 60.816,06



CONTA DE RESULTADOS (PERDAS E GANANCIAS) 
Período 01/01/2007-31/12/2007
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DEBE EXERCICIO 2007 EXERCICIO 2006 %
# GASTOS

> DESENVOLVEMENTO URBANO EN TIRUCHY
• Tansferencias
• Folletos divulgativos
• Outros gastos
• Gastos bancarios

> REHABILITACION E DESENVOLVEMENTO EN KARAIKAL
• Tansferencias
• Gastos bancarios

>  FORTALECEMENTO DOS GRUPOS DE AFORRO EN MERSA
• Tansferencias
• Folletos divulgativos
• Gastos bancarios

> PREVENCION DO INFANTICIDIO FEMININO EN SALEM 
• Tansferencias
• Folletos divulgativos
• Gastos bancarios

> CREACION E DESENVOLVEMENTO DE GRUPOS EN ADDIS ABEBA
• Tansferencias
• Gastos bancarios

> PROXECTO CRISOL
• Salarios
• Aluguer Local
• Compras comercio xusto
• Outros gastos

> SENSIBILIZACION
• Clubs de cooperacion
• Implicate
• Axenda solidaria
• Clubs de Lectura
• Memoria anual
• Presentacion e difusion documentais 
• Publicidade
• Audiovisuais
• Conferencias  Doctora Manimekalai
• Exposicións
• Vanakkan

> COMUNICACION
• Desenvolvemento plan de comunicación

> FORMACION DO VOLUNTARIADO
• Creación plataforma de formación virtual
• Cursos de formacion
• Folletos divulgativos

> GASTOS IMPLICADAS 
• Aluguer Local
• Salarios
• Gastos de viaxe
• Electircidade, auga, telefono
• Gastos de envio
• Outros gastos
• Cota da coordinadora
• Gastos Bancarios
• Gastos extraordinarios
• Seguro voluntariado

115.293,86
32.399,37
29.800,00

256,45
2.169,12

173,80
4.036,00
4.000,00

36,00
8.863,24
8.558,00

256,45
48,79

5.297,40
5.022,40

256,45
18,55

6.923,25
6.900,00

23,25
6.022,04
6.022,04

31.919,73
1.764,65

730,77
3.955,96
2.550,48
2.534,20
5.000,36
4.638,39
2.243,44
3.122,59

217,55
5.161,34

8.908,77
8.908,77

3.236,57
954,91

2.146,93
134,73

7.687,49
1.392,00
1.792,00

486,40
715,68
630,69

1.588,72
150,00
225,19
556,81
150,00

75.872,47
21.836,98
21.199,37

425,00
212,61

10.561,32
10.515,20

46,12
256,00
250,00

6,00
0,00

0,00

22.462,61
8.459,65
6.966,36
4.742,86
2.293,74

19.607,44
7.071,75
3.190,53

653,98
264,55

1.917,22
655,20

2.283,40
2.552,00
1.018,81

1.148,12

120,45
623,09
404,58

52%
48%
41%

410%
-18%
-62%
-62%
-22%

3362%
3323%
713%

-73%
-29%

-100%
-100%
-100%

63%
-75%
-77%
505%
864%
32%

663%
103%
-12%
206%

570%

25%
-64%
38%

# RESULTADOS DO EXERCICIO (BENEFICIOS)
# TOTAL DEBE

17.300,03
132.593,89

13.572,45
89.444,92

27%
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HABER EXERCICIO 2007 EXERCICIO 2006 %
# INGRESOS
> FINANCIACIÓN PROPIA

• Cotas asociadas/os 
. Doazóns
. Proxecto Crisol
• Ingresos  captación de recursos.
• Ingresos  Dereitos libro Usha

> FINANCIACIÓN XUNTA DE GALICIA
• Desenvolvemento urbano de Tyruchy
• Sensibilización
• Fortalecemento grupos de aforro en Mersa
• Conselleria de cultura
• Fortalecemento
• Política lingüística

> FINANCIACIÓN LOCAL
• Concello de Lugo
• Concello de Oleiros
• Concello de Santiago
• Fondo Galego de Cooperación 

> FINANCIACIÓN PARTICULAR
• Menoria
• Caixagalicia
• Resultados extraordinarios

132.593,89
29.617,86

9.274,00
11.942,86
7.191,09
1.209,91

80.680,00
0,00

30.700,00
27.980,00
4.000,00

18.000,00

11.451,86
2.200,00
1.829,46
2.400,00

5.022,40
10.844,17

5.777,40
5.000,00

66,77

89.444,92
34.511,13

8.452,00
9.901,81
8.079,48
8.077,84

51.854,25
25.694,25

25.000,00
1.160,00

2.000,00
2.000,00

1.079,54

1.079,54

48%
-14%
10%
21%

-100%
-11%

56%
-100%

-28%
-100%
473%
10%

905%

-94%

TOTAL HABER 132.593,89 89.444,92
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Avda. Camelias, 49-Escaleira
36211 Vigo

www.implicadas.org
info@implicadas.org
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