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1. INTRODUCIÓN: 
  

MISIÓN  

Traballar a prol da erradicación da pobreza nas comunidades máis afectadas por ela, e máis 

en concreto co grupo das mulleres a través da eliminación das estruturas de opresión Norte-

Sur e de xénero e a contribución a unha vida digna para todas as persoas nun exercicio de 

corresponsabilidade entre Galicia e as sociedades civís do Sur. 

 

VISIÓN  

IND entende a cooperación ao desenvolvemento como un intercambio coas comunidades coas 

que traballa, que enriquece ás dúas partes e que pretende, dende a igualdade e o 

entendemento, conseguir un cambio a nivel global nos ámbitos do xénero, a sanidade, a 

educación, os dereitos humanos, a economía e tódolos factores que compoñen o 

desenvolvemento humano perdurable. 

  

PRINCIPIOS E CRITERIOS 

IMPLICADAS/OS NO DESENVOLVEMENTO réxese polos seguintes principios fundamentais 

 

• IND é unha organización independente, aconfesional e apartidaria. 

 

• IND é unha organización galega comprometida co cambio social no noso país. 

 

• IND fomenta as prácticas democráticas e a toma de decisións conxuntas dentro da súa 

estrutura interna. 

 

• IND traballa desde o enfoque de xénero a todos os niveis, o cal implica unha política 

activa de superación da discriminación das mulleres e de facer oír a voz da metade da 

humanidade. 

 

• IND cre no dereito dos pobos ao desenvolvemento, tanto a nivel colectivo como 

individual e en particular ao desenvolvemento en pé de igualdade dos grupos 

discriminados, máis en concreto as mulleres, que a pesar de constituír a metade da 

poboación constituímos a maioría das persoas pobres do mundo por razóns de xénero. 

 

• IND é unha organización crítica coa sociedade do primeiro mundo e promove  

 

• IND traballa en pé de igualdade con organizacións cívicas dos países do Sur que 

compartan os mesmos principios e criterios xenéricos. 
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• IND fundamenta as súas intervencións no terreo nos criterios de sustentabilidade e 

autoxestión das comunidades de xeito que se dea unha resposta axeitada ás 

necesidades que expresen as comunidades do Sur. 

 

• IND é unha organización de base voluntaria. 

 

• IND non contempla o envío de cooperantes ou voluntariado aos proxectos a menos que 

as organizacións locais así o requiran ou a menos que sexa dentro de programas de 

intercambio para coñecer o traballo das contrapartes de persoal de IND. 

 

• IND define como países prioritarios da súa actuación a India polo vínculo inicial e os 

países menos adiantados segundo a definición das Nacións Unidas. IND ten especial 

interese en traballar naqueles países onde non exista unha tradición de traballo en 

Galicia, primeiro para evitar duplicar esforzos, segundo para evitar unha 

concentración que pode ser contraproducente (véxase a tsunami no surleste asiático 

durante a cal a poboación galega tivo que actuar ou a través de IND ou a través de 

organizacións de fóra de Galicia) e terceiro porque pensamos que cómpre dar voz a 

esas comunidades coas que non unen 

vínculos de lingua ou emigración e coas 

que nos ten que unir por forza só o 

sentido da xustiza. 

 

• IND traballa dende o principio de que a 

cultura, o coñecemento e os valores dos 

países do Sur deben ser coñecidos e 

recoñecidos en Galicia e por iso centra 

parte do seu traballo en difundir tales 

cuestións para contrarrestar 

estereotipos e ideas de superioridade 

que forman parte da roda da pobreza. 

 

• IND busca sinerxias no Norte e no Sur 

con outros movementos sociais cos que 

ten afinidade, máis en especial, o 

movemento feminista, o sindicalista, os 

movementos culturais e o ecoloxismo. 
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2.  MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

2.1  COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO 
Durante o ano 2008 seguimos a traballar intensamente en varios proxectos postos en marcha 

no ano 2007 e cuxos resultados valoramos moi positivamente. 

Estes proxectos foron: 

- Empoderamento de Mulleres en Mersa (I e II) . 

- Desenvolvemento Urbano Comunitario en Addis Abeba, en Etiopía. 

- Erradicación do Infanticidio Feminino en Salem, na India. 

Por outra banda, neste ano 2008 iniciamos un novo proxecto na India, o Corredor de 

Desenvolvemento, que pretende unha actuación moi complexa en tres distritos da India e 

que ten previsto ampliarse ata o 2012. 

Finalmente, realizamos o seguimento dun programa que, aínda que finalizado en 2007, 

require dun labor de continuidade, estamos a falar do proxecto Desenvolvemento Urbano en 

Tiruchy, tamén na India. 

        

INDIA 
1. NOME DO PROXECTO: Desenvolvemento Urbano en Tiruchy 

LOCALIZACIÓN: Cidade de Tiruchirapalli (Tiruchy), situada no estado de Tamil Nadu. 

CONTRAPARTE: People´s Development Initiatives PDI 

OBXECTIVOS: 

O programa Desenvolvemento Urbano en Tiruchy rematou en 2007 pero neste ano 2008 aínda 

continuou o seu seguimento a través dunha traballadora que se encargou de comprobar o 

funcionamento das actividades de xeito autónomo e que fixo de apoio ao Consello 

comunitario creado durante o programa. 

O proxecto procuraba un desenvolvemento integral, e dicir, tocou os sectores da educación, a 

sanidade, as actividades económicas, a organización comunitaria e os dereitos humanos 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 enfoque de xénero foi a base do proxecto. 

RESUMO DO PROXECTO: 

Hai cinco anos Implicadas/os no Desenvolvemento e a organización india PEOPLE’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 
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entre as máis pobres da cidade e, sobre todo, da iniciativa das mulleres, que desde a 

planificación mesma tomaron as rendas do traballo superando prexuízos, problemas e 

obstáculos cada día. Os resultados falan por si sos: máis de 1.000 mulleres organizáronse en 

grupos de aforro e crédito que acumulan e rotan máis de 45.000 euros, e foron capaces 

de fomentar o seu protagonismo social e de incidir en cuestións como a violencia de xénero 

ou a sanidade. A participación 

dos homes foi fundamental para 

asegurar que as mulleres non se 

sobrecargasen de máis traballos 

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, distintas 

actividades sanitarias paliativas 

e 

iniciativas de sensibilización. 

O éxito do traballo levou as dúas organizacións a planificar un proxecto máis ambicioso que 

neste caso beneficiará a 32.000 persoas: o Corredor de Desenvolvemento, do que falamos a 

continuación. 

2. NOME DO PROXECTO: Corredor de Desenvolvemento  

LOCALIZACIÓN: Distritos de Tamil Nadu: Tiruchy, Thanjavur e Karaikal. 

RESUMO DO PROXECTO: 

Este programa puxo en marcha unha intervención complexa en tres distritos de Tamil Nadu 

(Tiruchy, Thanjavur e Karaikal) tanto en zonas rurais como urbanas. A poboación beneficiaria 

son 32.000 e o proxecto inclúe formación de grupos de aforro, clases de apoio, alfabetización 

de mulleres adultas, voluntariado sanitario e de xénero, capacitación laboral e intervencións 

en violencia de xénero.  

O proxecto comezou en 2008 só nos distritos de Tiruchy e Karaikal e ten previsto ampliar a 

súa actuación ata 2012. 

O proxecto está financiado por Implicadas e polo Concello de Ferrol. 

 

3. NOME DO PROXECTO: Erradicación do Infanticidio Feminino en Salem, India. 

LOCALIZACIÓN: Distrito de Salem, no estado de Tamil Nadu. 

CONTRAPARTE: People´s Development Initiatives PDI 

RESUMO DO PROXECTO: 

O programa de Erradicación do Infanticidio traballa con 200.000 persoas do distrito de Salem 

a través da sensibilización para provocar un cambio nos papeis de xénero que fan que de cada 
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1.000 nenos nacidos só sobrevivan 700 nenas porque as familias ou abortan ou as asasinan ao 

nacer. O proxecto utiliza o teatro de rúa e fai un seguimento das mulleres embarazadas, con 

derivación e asesoramento a aquelas familias onde xa hai varias nenas ou onde nace unha 

nena. O programa inclúe tamén o apoio económico a través de grupos de aforro ás nais de 

nenas. 

Beneficiarias directas: 2.000 mulleres, nenas e as súas familias 

Beneficiarias/os indirectas/os: 200.000 persoas 

 

O infanticidio feminino e unha práctica estendida no noroeste da India e no cinto occidental 

do estado de Tamil Nadu. As cifras falan por si mesmas: en Tamil Nadu 3.000 nenas que 

acaban de nacer son asasinadas cada ano e no distrito de Salem existe unha inversión das 

ratios de sexo de 929 mulleres por 1.000 homes, segundo datos do ano 2001. 

O obxectivo principal do proxecto e 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” anonimamente as nenas ou castigos penais), que é a única vía para rematar co 

infanticidio. 

As accións que se levan a cabo durante este proxecto son: 

- Sensibilizar 229.000 persoas sobre a desigualdade de xénero. Isto realízase a través de 

50 campañas de sensibilización con teatro de rúa que fan fincapé en desmontar os 

prexuízos sobre os que se asenta o infanticidio feminino e mediante programas de 

sensibilización dirixidos a 

grupos de aforro e 

crédito. Deste xeito, 

crearemos un ambiente 

critico que cambie a 

percepción social das 

mulleres e que evite o 

infanticidio. 

- 1.200 mulleres reciben 

asesoramento e apoio para 

evitar que asasinen as 

nenas que 

nazan. 

- Capacítanse a 8 traballadoras de base e dúas traballadoras sociais para o proxecto. 

Apoiaremos e formaremos o persoal sanitario das aldeas para que contribúan ao 

esforzo de cambiar as prácticas. Animaran as mulleres a que asistan ás revisións 

durante o embarazo e aproveitaranse estas para tratar o tema do infanticidio. 
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- 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 despois de nacer. 

- Mellorar a saúde pre e posnatal de todas as mulleres embarazadas e as súas fillas e 

fillos grazas ao seguimento personalizado. 

- As familias de todas as mulleres embarazadas reciben atención especifica para evitar 

o infanticidio. 

- Erradicarase a práctica do infanticidio feminino nun 90% dos casos de risco. 

- Estableceranse vínculos cos servizos médicos, educativos, gobernamentais e coa 

policía para aplicar a lei que protexe as mulleres da violencia de xénero en xeral. 

AVALIACIÓN DE RESULTADOS  

Nos meses de xullo e agosto a presidenta de Implicadas, María Reimóndez, realizou unha 

visita aos proxectos que están en marcha coa nosa contraparte PDI para levar adiante unha 

avaliación. Así, púidose comprobar que o proxecto rematado en 2007, Desenvolvemento 

Urbano en Tiruchy funciona de xeito autónomo grazas ao Consello Comunitario, que está 

constituído como asociación e ten un fondo propio. A comunidade é capaz de mobilizar a 

maioría dos fondos, aínda que PDI solicitou unha pequena contribución de 1.600 euros para 

poder proporcionar formación ás integrantes do consello comunitario, sobre todo en aspectos 

como a actuación baseada en planificación. 

No mes de agosto comezaron as actividades do novo proxecto Corredor de Desenvolvemento 

en 5 novos suburbios de Tiruchy e 5 aldeas e en Karaikal, onde continúan as actividades desde 

2005. Nesta zona Implicadas e PDI puxeron en marcha 25 grupos de aforro e as mulleres 

constituíron un banco propio, o cal demostra o inmenso avance destas. Tamén se organizaron 

grupos de mocidade (4 no momento da avaliación) e se impartiron cursos de capacitación 

laboral de diversa índole. Porén, aínda quedan importantes aspectos de mellora e por iso esta 

comunidade de 12.000 persoas está incluída no novo proxecto Corredor de Desenvolvemento. 

Durante 2008 desenvolveuse tamén o proxecto Erradicación do Infanticidio Feminino en 

Salem, que foi visitado pola presidenta en xullo. O proxecto marcou xa importantes avances 

para evitar o asasinato das nenas e comezou a traballar no cambio de papeis de xénero a 

través do teatro de rúa. A avaliación co persoal e as mulleres puxo de manifesto que cumpría 

ampliar as intervencións e incluír tamén accións de tipo económico e social, en particular a 

creación de grupos de aforro priorizando as mulleres que foran nais de nenas, para axudar a 

superar o estigma e tamén saír de situacións de pobreza e dependencia moi extremas. 
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ETIOPÍA 

1. NOME DO PROXECTO: Desenvolvemento urbano comunitario en Addis Abeba 

LOCALIZACIÓN: Addis Abeba, capital de Etiopía. 

CONTRAPARTE: Organization for Prevention, Rehabilitation and Integration of Female Street 

Children (OPRIFS) 

RESUMO DO PROXECTO: 

Este programa traballa na creación de grupos de aforro de áreas dos suburbios de Addis 

Abeba. O programa atende tamén cuestións sanitarias e de educación con clases de apoio a 

nenas e nenos e sensibilización sanitaria e de xénero. O proxecto comezou en 2007 e ten 

previsto rematar en 2011. 

O proxecto estivo financiado no primeiro ano (2007-2008) pola asociación Menoria e 

Implicadas no Desenvolvemento e no segundo ano por fondos propios de Implicadas. 

-Beneficiarias directas: 500 mulleres e as súas familias 

O obxectivo a longo prazo e empoderar as mulleres para que poidan saír da súa situación de 

precariedade e polo tanto crear un ambiente familiar e social no que as nenas poidan cubrir 

as súas necesidades básicas e onde se poidan respectar os seus dereitos. 

O empoderamento das mulleres a través dos grupos permite 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 

mellorar o seu nivel de vida. 

Non vindeiros meses e seguiremos afianzando o concepto dos grupos de aforro con maior 

capacitación e formación para que os grupos poidan rotar entre as integrantes de xeito que os 

grupos sexan autosuficientes. Os grupos forman asociacións de clúster e agardase que poidan 

pagar o salario das animadora ao final do proxecto. 

Ámbitos de traballo: 

A formación 

- Recollida de datos básicos do grupo. 

- Identificación dos maiores ocos en formación e contacto con formadoras/es para 

organizar cursos. 

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

- Seguimento dos plans de negocio e avaliación do mercado para o grupo. 
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- Planificación de cursos de actualización cada 6 meses. 

A planificación familiar 

- Presentación do proxecto ao departamento de sanidade e ás axencias implicadas. 

- Asignación dun/ha integrante do persoal a este contido. 

- Planificación, organización e mobilización das mulleres e rapazas para a educación 

sanitaria. 

- Compilación de materiais para saúde reprodutiva e planificación familiar. 

- Distribución de anticonceptivos. 

- Organización de xuntanzas con profesionais da planificación familiar. 

O microcrédito 

- Establecementos de acordos con tres entidades de microcrédito que operen en Addis 

Ababa. 

- Organización dun seminario de orientación e presentación das modalidades de aforro 

e crédito as mulleres. 

- Medición da formación de grupos de mulleres e asignación dun integrante do persoal 

para esta actividade. 

- Organización semestral de xuntanzas de revisión e avaliación. 

Os dereitos das mulleres e das nenas 

- Contratación dunha asesora para revisar estudos e documentos e presentar as 

distintas áreas 

temáticas para a actividade de 

sensibilización. 

- Distribución de 

materiais impresos 

promocionais sobre o 

tema. 

- Identificación das 

mulleres lideres para a 

sensibilización. 

- Creación de redes con 

ONG de relevancia e institucións gobernamentais que traballen 

neste campo. 

VIH/SIDA 

- Contratación  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 existentes e novas de xeración de ingresos; aumento do número de 

integrantes dos grupos en cada grupo e o capital circulante xerado do aforro 

constante. 
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- Maior seguridade social: apoio as integrantes que non foron capaces de aforrar nalgún 

momento por ingresos demasiado baixos e solidariedade en momentos de 

enfermidade 

ou problemas doutro tipo. 

 

2. NOME DO PROXECTO: EMPODERAMENTO DE MULLERES MERSA I-II 

LOCALIZACIÓN: Aldea de Mersa, na rexión de North Wollo, no corazón da montaña etíope 

CONTRAPARTE: Women Support Association (WSA) 

RESUMO DO PROXECTO: 

Este programa traballa na creación de grupos de aforro na zona de Mersa, ao norte de Addis 

Abeba. O seu obxectivo é intentar superar a discriminación de xénero e empoderar as 

mulleres, polo que inclúe tamén medidas de cambio de patróns de xénero dentro das familias 

e na sociedade a través de programas de sensibilización.  

O feito de poderse reunir axudará a mellorar a súa estima e confianza en si mesmas. As 

mulleres adquiren a capacidade de xestionar cartos propios, tanto o diñeiro liquido 

como os cartos dos créditos do grupo. Tamén establecen confianza e respecto mutuos tanto 

no aspecto dos cartos como noutros intereses mutuos doutro tipo. Mellora a súa capacidade 

para levar as actas e outros aspectos administrativos do grupo. 

Tamén se traballa na alfabetización de mulleres adultas e de nenas e nenos. O proxecto 

comezou en 2007 e ten previsto o seu remate en 2009. 

O proxecto 

está 

cofinanciado 

pola Xunta e 

Implicadas. 

-

Beneficiaria

s directas: 

1.600 

mulleres e 

as súas 

familias 

-

Beneficiaria

s/os 

indirectas/o

s: 38.000 

persoas 

O proxecto basease na metodoloxía dos grupos de aforro e crédito, a capacitación laboral e a 

sensibilización de xénero cunha perspectiva integradora para toda a comunidade. Na zona de 
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traballo vívese unha situación de pobreza extrema que se superara de xeito participativo e 

fomentando prácticas democratizas. O proxecto e unha ampliación do proxecto piloto levado 

a cabo por Implicadas e WSA durante 2004-2006. 

Obxectivo xeral do proxecto: 

 Empoderar as mulleres e buscar a igualdade de xénero como a base para a erradicación 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 2.000 persoas (800 homes e 1.200 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  

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

Resultados agardados: 

- Reforzaranse 44 grupos e darase formación as directivas. 

- Os grupos solucionaran cuestións de tipo social e instauraran prácticasdemocráticas. 

- Formaranse 10 grupos novos. 

- As mulleres integraranse en 3 federacións con maior acceso a capital 

- 150 nenas e nenos melloraran a súa educación 

- 150 mulleres aprenderan a ler e escribir. 

- 2.000 persoas (800 homes e 1.200 mulleres) contaran con información para cambiar os 

seus comportamentos sanitarios e de xénero. 

Accións: 

- Creación e reforzo de grupos de aforro. 

- Creación de federacións de grupos. 

- Clases de alfabetización para mulleres. 

- Clases de apoio para nenas e nenos. 

- Campañas de sensibilización sobre xénero e saúde. 

 

AVALIACIÓN DE RESULTADOS  

Durante o mes de febreiro a presidenta de Implicadas, María Reimóndez, realizou unha 

estadía en Etiopía para avaliar a situación dos proxectos. As avaliacións sobre o terreo foron 

moi positivas, pero no caso de WSA detectáronse importantes problemas na xestión do 

proxecto, non na súa aplicación. Así, a nova dirección de WSA amosou un desinterese 

bastante manifesto no proxecto que resultou preocupante para Implicadas e que se continuou 

manifestando ao longo do tempo. Na visita, porén, puido comprobarse que o traballo sobre o 
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terreo funciona de xeito excelente, con 54 grupos de aforro en marcha e activos e 

importantes cambios nas percepcións de xénero da comunidade. 

En canto ao proxecto con OPRIFS, o traballo amosou excelentes resultados, e buscouse aplicar 

algúns dos compoñentes do proxecto que aínda non se puxeran en marcha, nomeadamente a 

contratación dunha traballadora sanitaria. Os grupos de aforro están todos activos (24) e 

recibiran xa formación en saúde e xénero que se puido avaliar como efectiva. 

Ademais disto, nesta visita Implicadas estableceu contacto coa Asociación de Escritoras 

Etíopes para publicar un libro de poetas galegas e etíopes e tamén coa organización alemá 

Kinder Not Hilfe. 

  

2.2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

2.2.1 FORMACIÓN 

 FORMACIÓN IMPARTIDA POR IMPLICADAS 

Ciclo Formativo “VANAKKAM” 

No 2008 Implicadas/os no Desenvolvemento continuou a desenvolver o ciclo formativo 

Vanakkam. 

Vanakkam, palabra que en lingua tamil significa benvidas ten como obxectivo a formación no 

eido da Cooperación Internacional así como dar a coñecer o traballo de Implicadas tanto en 

Galicia como nos países do sur. 

O ciclo Vanakkam costa de dúas partes: Unha presencial que se celebrou en Santiago de 

Compostela e outra “ sobre o terreo”. As persoas que o desexen teñen a posibilidade de 

viaxar á India o coñecer sobre o terreo o traballo de Implicadas e da súa contraparte PDI. 

No ano 2008, se matricularon no curso 24 persoas, das cales un grupo de seis persoas viaxaron 

á India por período de quince días. 

Nesta viaxe de formación visitaron o proxecto urbano da cidade de Tiruchy, rematado en 

2007, no que puideron comprobar 

como se está a desenvolver a fase 

de seguimento do mesmo e o 

funcionamento da estrutura social 

creada ao longo dos catro anos que 

durou o proxecto. 

Tamén tiveron a oportunidade de 

visitar o proxecto de erradicación 

do infanticidio feminino en Salem 

e o desenvolvemento do proxecto 

rural de Karaykal, zona afectada 

pola tsunami. 
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O grupo de persoas que se desprazou á India estivo, en todo momento acompañadas pola 

presidenta de Implicadas e polo persoal de PDI, a contraparte india en tódolos proxectos que 

Implicdas desenvolve no país. 

Rematada a viaxe, fíxose unha sesión de avaliación para todas as participantes no programa 

de formación, tanto as que viaxaron como as que non viaxaron.  

Os cuestionarios mostran o alto nivel de satisfacción das persoas que participaron no 

Vanakkam 2008, tanto polos contidos, como polo desenvolvemento dos temas e as persoas 

que viaxaron á India o nivel de satisfacción é, se cabe, aínda maior pola experiencia vivida e 

o trato recibido. 

As persoas que fixeron a viaxe, redactaron un diario que pode ser visto no blog de Implicadas: 

http://implicadas.blogspot.com. 

 

Curso sobre Xénero e Cooperación impartido para a coordinadora de ongds 

A presidenta de Implicadas, María Reimíndez,  foi a encargada de impartir un curso de 

formación para integrantes doutras ONGDs e persoas interesadas. No curso, que se celebrou 

en Santiago de Compostela abordáronse os seguintes temas: 

-O concepto do xénero 

-O xénero no marco da cooperación ao desenvolvemento 

-O xénero na aplicación práctica 

O curso, que se desenvolveu ao longo do mes de marzo, asistiron 25 persoas e a avaliación 

realizada á finalización do mesmo demostra un alto nivel de satisfacción por parte das 

asistentes. 

 

FORMACIÓN INTERNA 

Xornadas para a Planificación Estratéxica 2008-2012 

Do 25 ao 27 de xaneiro: 

Nesta actividade participarán voluntarias/os, socias/os e simpatizantes de Implicadas 

chegadas/os de toda Galicia, aínda que as xornadas están abertas tamén a calquera persoa 

que desexe coñecer e contribuír ao proxecto global de Implicadas no desenvolvemento, e que 

deste xeito pode participar en todas ou só nalgunhas das sesións e actividades programadas 

para estas xornadas.  

As XORNADAS PARA A PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA DE Implicadas concíbense deste xeito 

como un espazo de diálogo, reflexión, intercambio de experiencias e aprendizaxe,  nas que se 

avaliará o cumprimento da anterior planificación estratéxica da organización en temas chave 

para a organización como VOLUNTARIADO, FINANCIAMENTO, SENSIBILIZACIÓN, 

COMUNICACIÓN, CREACIÓN DE REDES e PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO; 

ao tempo que se propoñerán novas actuacións e actividades de cara á planificación 

estratéxica de Implicadas para os vindeiros catro anos. 

Programa das xornadas 

Venres 25 de xaneiro 
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21h: Chegada ao Museo e tempo para acomodarse nos cuartos. 

21.30h: Cea. 

SÁBADO 26 de xaneiro: 

 9h: Almorzo. 

10-11h: Presentación da xornada e avaliación xeral da última planificación estratéxica de 

Implicadas (María Reimóndez) 

11-12h: Avaliación da anterior planificación estratéxica e proposta de nova planificación no 

tocante a VOLUNTARIADO (Blanca Rodríguez) 

12-12.30h: DESCANSO 

Celebración dunha rolda de prensa para presentar o DÉCIMO ANIVERSARIO DE IMPLICADAS NO 

DESENVOLVEMENTO 

12.30-14h: Avaliación da anterior planificación estratéxica e proposta de nova planificación 

no tocante a FINANCIAMENTO (Dolores Lamas e Lucía López) 

14-15.30h: DESCANSO PARA XANTAR  

15.30-18h: Avaliación da anterior planificación estratéxica e proposta de nova planificación 

no tocante a SENSIBILIZACIÓN (Andrea M. García) 

18h: Tempo  de lecer compartido 2 

21.30h: Cea  

Domingo 27 de xaneiro 

9h: Almorzo  

10-12h: Avaliación da anterior planificación estratéxica e proposta de nova planificación no 

tocante a COMUNICACIÓN (Olga Castro e Lucía López) 

12-12.30h: DESCANSO 

12.30-14h: Avaliación da anterior planificación estratéxica e proposta de nova planificación 

no tocante a CREACIÓN DE REDES (María Reimóndez) 

14-15.30h: DESCANSO PARA XANTAR. 

15.30-18h: Avaliación da anterior planificación estratéxica e proposta de nova planificación 

no tocante a PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO (María Reimóndez) 

18h: Clausura das xornadas. 

Xuntanza de Formación do Voluntariado 

en Panxón 

Os días 10, 11 e 12 de outubro, Implicadas 

no Desenvolvemento organiza unhas 

xornadas de formación de voluntariado 

aberto a voluntarias, socias e simpatizantes 

da asociación. 

Un grupo formado por 16 persoas, 

compartiu, durante tres días formación e 

experiencias conforme ao seguinte 

programa: 



MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2008 

 

 17

Venres 10 de outubro 

19.30- Recepción das/os participantes  

20.30- 21.30 CEA 

Sábado 11 de outubro 

9.00- 9.30- ALMORZO 

9.30 - 10.00 Presentación da xornada 

10.00-11.30 Presentación da planificación estratéxica 

11.30-12.00 Pausa 

12.00-14.00 Avaliación-orientación 

14.00-15.00 COMIDA 

16.00-17.00 Actualización sobre os proxectos 

17.00-18.00 Presentación dos materiais audiovisuais de IMPLICADAS e unidades didácticas da 

India e de Etiopía 

20.30- 21.30 CEA 

Domingo 12 de outubro 

9.00- 10.00 ALMORZO 

10.00-11.00 Obradoiro xénero 

11.00-12.00 Obradoiro charlas 

12.30-13.30 Obradoiro xestión de grupos de voluntariado 

13.30-14.00 Avaliación da xornada 

14.00- 15.00 COMIDA 

  

PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS CONGRESOS E FOROS  

Implicadas no congreso Mundos de Mulleres. 

Do catro ao oito de xullo, María Reimóndez e Andrea M García  de Implicadas no 

Desenvolvemento participan en 

Madrid no Congreso Internacional 

Mundos de Mulleres onde máis de 

3000 mulleres, chegadas de todas as 

partes do planeta debaten os temas 

que lles son propios. Dentro dunha 

grande diversidade unha razón común: 

o traballo incansable no afán de 

cambiar o mundo. 

Implicadas no Desenvolvemento 

representadas pola súa presidenta, 

María Reimóndez, fai neste congreso 

unha comunicación baseada no tema da  solidariedade entre mulleres .  

A presentación sobre o traballo de Implicadas e a visión crítica sobre a representación das 

mulleres do sur nas estratexias de comunicación das ONGs do norte deu para un amplo debate 
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e atraeu a atención das aproximadamente 30 participantes. Nesta presentación Implicadas 

criticou o uso que se fai das mulleres do sur e as imaxes recorrentes que se dan delas (como 

mais, vítimas ou menores de idade). A partir desta análise presentáronse alternativas e o 

proxecto do libro Vanakkam-Benvidas como unha forma diferente de facer cooperación e de 

abrir espazos para que as activistas do sur poidan falar na súa propia voz. 

 

Participación no Foro de Debate da Cooperación Galega 

Os días 13 e 14 de Novembro Irene Romero e Andrea M García asistiron ambos días ó Foro de 

Debate da cooperación Galega, que se celebrou en Santiago de Compostela na facultade de 

Ciencias Políticas. Neste Foro había representación das ONGD´s galegas, así como doutros 

axentes da cooperación, como son as entidades financiadoras (Caixagalicia), a Dirección Xeral 

de Cooperación, empresas privadas e a Universidade. Neste espazo de achegamento 

puxéronse en común as feblezas detectadas no Plan Director de Cooperación e establecéronse 

métodos de corrección das mesmas co obxectivo de que sexan incluídas no seguinte Plan 

Director da Cooperación Galega. Polo tanto, as propostas feitas serán elevadas ó Parlamento 

Galego para tentar que o goberno as considere no deseño da súa política de cooperación 

exterior.  

 

Participación no I Foro Social galego 

A fin de semana dos días 5, 6 e 7 de decembro Implicadas no Desenvolvemento participaron 

No I Foro Social Galego, celebrado en Compostela, con unha actividade titulada “PROPOSTA 

PARA CREAR UNHA REDE SOBRE XÉNERO E DESENVOLVEMENTO 

. O FSGal, e concibido coma un espazo aberto de debate, de afondamento e de reflexión dos 

movementos sociais. Celebrado un mes antes do foro Social Mundial pretende construír 

alternativas ó neoliberalismo e ó imperialismo dende Galiza. Implicadas no Desenvolvemento 

participou no Foro  

 

Relatorio no seminario “COOPERAR EN FEMININO: POLÍTICAS E PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN 

CON PERSPECTIVA DE XÉNERO”, 

O día 27 de novembro Andrea Manuela García asistiu como poñente a unha charla  titulada 

“Implicadas no desenvolvemento: dez anos traballando dende o xénero”, no marco do 

seminario organizado pola Oficina de Igualdade de Xénero en coordinación coa Oficina de 

Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña. A charla tivo lugar no Salón de Graos 

da Facultade de Dereito e abrangueu dende 09:30- 11:45 horas. Nesta intervención fíxose 

especial fincapé do traballo de IMPLICADAS nos proxectos de cooperación, un claro exemplo 

da integración do enfoque de xénero en cada unha das fases. Despois do relatorio houbo unha 

quenda de preguntas sobre a labor de IND e o seu xeito de traballar, o que reflicte o interese 

espertado nos/as participantes (que estaba constituído por 15 persoas).  
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ASISTENCIA A ACCIÓNS FORMATIVAS ORGANIZADAS POR OUTRAS ENTIDADES 

Ciclo formativo da Comisión de Xénero en Gandarío 

Os días 29 e 30 de setembro, unha representante de Implicadas asiste a un ciclo formativo 

organizado pola Comisión de Xénero en Gandarío. 

 Participación no seminario “O enfoque de xénero como ferramenta indispensable para a 

miña organización”  

Este seminario, organizado pola Comisión de Xénero da Coordinadora Galega de ONG´s contou 

con diversas ponencias de expertas na materia da cooperación ó desenvolvemento coa 

integración do enfoque de xénero.  

Curso de formación sobre a xestión dun club de lectura 

O Luns 17 de novembro Anreda M García e Andrea Abreu, asistiron a unha sesión formativa 

sobre a xestión dun club de lectura, actividade que IMPLICADAS ven realizando dende hai xa 

tres anos. A formación foi impartida na Biblioteca Municipal de Pontevedra en horario de 

16:30- 19:30 para un conxunto de 50 persoas aproximadamente. No club puidemos aprender 

as ferramentas e cuestións básicas para o desenvolvemento dun club de lectura con éxito. Sen 

dúbida foi unha sesión formativa necesaria para mellorar a xestión da actividade no club de 

lectura de Vigo.  

 

2.2.2. CONFERENCIAS 

Visita de Ambalavanan y Bobby. 

Dende o 8 ao 24 de abril I. Ambalavanan e P. Bobby viaxaron dende a India até Galiza para 

realizar unha serie de actividades coas que Implicadas no Desenvolvemento traballou aspectos 

que forman parte da súa forma de facer e entender a cooperación. 

Por unha banda trátase se dar voz ás persoas que viven e traballan nos países do sur como 

obxectivo, por unha banda dar voz ás persoas que viven e traballan nos países do sur para que 

sexan elas as encargadas expoñer a situación real das comunidades nas que viven e traballan. 

Por outra banda o contacto directo o intercambio de ideas e preocupación axuda ad  

desmitificar a realidade dos países en vías de desenvolvemento e a facer unha achega máis 

real ao problemas que nos afectan a todos. 

Por último Implicadas pretendeu tamén con esta actividade que os seus socios e simpatizantes 

teñan unha visión do traballo que se fai en India así como a valoración que a comunidade 

beneficiaria fai do traballo de Implicadas. 

Ao longo da súa estadía en Galicia, Ambalavanan e Bobby recorreron diferentes lugares da 

xeografía ofrecendo conferencias e encontros nun apertado programa organizado por 

Implicadas. 

Ambalavanan é sociólogo, licenciado en dereito e máster en socioloxía, e conta cunha ampla 

formación en temas como a epidemioloxía, a informática, o seguimento e avaliación dos 

programas de saúde e en desenvolvemento urbano. Na súa traxectoria profesional, 

Ambalavanan traballou como axudante de investigación sobre o infanticidio feminino, sobre a 

mudanza agraria, sobre intervención en barrios, etc. Na actualidade, é director de programas 
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de desenvolvemento urbano na organización PDI, e que se materializan en programas de 

prevención para traballadoras/es, programas de axuda para paliar os efectos da tsunami, 

programas de 

intervención con crianzas non escolarizadas, ou en accións formativas sobre as enfermidades 

de transmisión sexual (ETS), a SIDA, etc. 

Pola súa banda, Bobby é experta en SIDA e colectivos en exclusión social e tamén membro do 

Consello de Administración da PDI. Dentro do proxecto de Desenvolvemento Urbano que 

Implicadas e PDI levan a cabo de forma conxunta, Bobby é a coordinadora do Control e 

Prevención da SIDA, pois cómpre lembrar que a India é o 

segundo país do mundo con maior número de persoas infectadas polo VIH. 

O programa de actividades que desenvolveron foi o seguinte: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE I. AMBALAVANAN: 

VIGO: martes 8 de abril 

-20 h: Casa Galega da Cultura, Praza da Princesa, 2. 

Conferencia “Implicadas en Tiruchy: Un proxecto de desenvolvemento urbano” 

CUVI (Cidade Universitaria de Vigo): mércores 9 de abril 

-11.30 h: Conferencia no Salón de Actos da Facultade de Filoloxia e Tradución, CUVI. 

Conferencia “O traballo de Implicadas en Karaikal na post-tsunami” 

SANTIAGO: mércores 9 de abril 

-20 h: Recital-presentación libro Vanakkam/Benvidas; no Modus Vivendi 

(Praza de Feixoó). 

SANTIAGO: xoves 10 de abril 

-13 h: Entrevista con Fabiola Sotelo, secretaria xeral de Cooperación 

Exterior da Xunta de Galicia. 

-20 h: Conferencia no Club Internacional de Prensa (Avda. Da Coruña) 

Conferencia “O infanticio na India e o proxecto de Implicadas en Salem” 

FERROL: venres 11 de abril 

-11 h: Entrevista con Beatriz Sestayo, concelleira de Benestar Social, 

Xuventude e Solidariedade de Ferrol 

-19.30 h: Casa da Xuventude. 

Conferencia: “Xestión do proxecto de desenvolvemento urbano de Tiruchy” 

LUGO: martes 15 de abril 

-20 h: Galeria Sargadelos (Praza de Santo Domingo, 4) 

Conferencia: “A resposta á tsunami dende a cooperación ao desenvolvemento” 

SANTIAGO: xoves 17 de abril 

-16:30-21h: Facultade de Ciencias Políticas de la USC. 

Seminario dentro do Máster de Xestión da Cooperación Internacional e das ONG’s. 

SANTIAGO: sábado 19 de abril 

-10.30-14h: Participación no curso Vanakkam que organiza Implicadas/os no 

desenvolvemento. 
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O curso terá lugar no local do Centro Xuvenil Don Bosco (Rúa Belvís, 2). O Vanakkam é un 

programa formativo sobre a cooperación ao desenvolvemento de IND que inclúe unha visita 

aos proxectos de IND na India (Máis información: http://www.implicadas.org) 

VILAGARCÍA: luns 21 de abril 

-20h: Escola de idiomas. 

Conferencia de temática xeral sobre “India e o desenvolvemento”. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE P. BOBBY  

VIGO: xoves 17 de abril 

-20h: Conferencia no local de Implicadas (Camelias, 49 – escaleira). 

Conferencia “A loita contra a sida na India”. 

SANTIAGO: sábado 19 de abril 

-10.30-14h: Participación no curso Vanakkam que organiza Implicadas/os 

no desenvolvemento.  

 

OUTRAS CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR IMPLICADAS EN DIFERENTES 

LUGARES DE GALICA 

Vigo, 27 de xaneiro: Xénero e desenvolvemento: 

Nesta primeira conferencia que pertence ó ciclo de conferencias sobre cooperación 

internacional organizado polo voluntariado de Vigo contamos coa colaboración de Olga 

Castro, especialista en xénero e coordinadora de prensa de Implicadas. A asistencia á 

actividade foi de 7 persoas, o cal hai que valorar positivamente tendo en conta que non se 

fixo fincapé na publicidade. A conferencia durou aproximadamente unha hora e media, na 

que non só se expuxeron contidos teóricos senón que se tentou facer unha reflexión sobre o 

papel do xénero nos nosos días e sociedade. As/os asistentes participaron satisfactoriamente 

e amosaron interese pola temática tratada 

Vigo 15 de maio: Mecanismos de explotación Norte –Sur: Tratado de libre comercio en 

Centroamérica 

Alejandro Quiñoá Casteleiro. Coordinador de proxectos de cooperación área de America 

Central de Asamblea de Cooperación. Local de Implicadas 

Vigo, 19 de xuño: Economía alternativa 

Manuel Rivera: Presidente da cooperativa Briante. Local de Implicadas 

Vigo, 25 de setembro: A débeda externa 

Roberto Mansilla Blanco. Analista de IGADE. Local de Implicadas 

Vigo, 16 de outubro: Consumo responsable 

Manuel Gonzalez Garrido. Membro do consello reitor da cooperativa de consumo consciente 

ÁRBORE. Local de Implicadas 

Vigo, 7 de novembro: A axuda ao desenvolvemento 

Irene Rodríguez Manzano. Profesora titular de relacións internacionais da Universidade de 

Santiago de Compostela. Local de Implicadas 

Vigo, 11 de decembro: Implícarte: Así traballa o voluntariado de Implicadas 
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Blanca Rodríguez. Coordinadora de Voluntariado de Implicadas. Local de Implicadas 

Santiago, 26 de maio: “A auga: un 

recurso limitado nun planeta finito” 

Ramsés Pérez Rodríguez. O coordinador 

de Programas de Educación Ambiental de 

ADEGA. Galeria Sargadelos. 

Santiago, 24 noviembre 2008: "A 

SEMENTE-INDIA"  

María Reimóndez. Escritora e presidenta 

Implicadas. Fundación Granell 

ASITENCIA 

A asistencia ás conferencias organizadas 

pode considerarse satisfactoria cunha 

media de entre dez a quince persoas por 

conferencia. 

 
2.2.3 PROXECTOS MULTIDISCIPLINARES 

AUGA PARA ETIOPÍA. 

No ano 2008 Implicadas no Desenvolvemento realiza, por vez primeira o proxecto AUGA PARA 

ETIOPÍA. 

O proxecto AUGA para Etiopía é de carácter multidisciplinar incluíndo  un número importante 

de accións. Todas elas se desenvolveron na cidade de Santiago de Compostela durante os 

meses de maio e xuño. Os obxectivos traballados con esta actividade foron os seguintes:  

• Achegar a realidade de Etiopía, a importancia do coidado ambiental e a desigualdade 

de xénero a 2000 escolares da ESO de Compostela, 1.000 persoas máis na cidade e 

2.000 máis en toda Galicia a través da web.  

• Recadar fondos para introducir un compoñente de xestión comunitaria da auga no 

noso proxecto de empoderamento de mulleres en North Wollo, norte de Etiopía.  

• Promover un compromiso máis a longo prazo da cidadanía. 

Actividades : 

1. Curso de formación aberto á cidadanía sobre a cooperación en Etiopía, no 

Centro Sociocultural “As Fontiñas”. 

Datas: xoves 12 (16 a 21 h) e venres 13 de xuño (16 a 21). 

2. Proxección do documental A semente, Etiopía. na Fundación Caixa Galicia. 

Documental cofinanciado por Caixa Galicia. 

Data: 15 de maio de 2008 ás 19.00 h 

3. Charla sobre a auga no mundo a cargo de ADEGA, na Fundación Caixa Galicia. 

Data: 28 de maio de 2008, ás 19.00 h. 
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4. Exposición de fotos sobre Etiopía, da ONG Implicadas No Desenvolvemento, na 

Galería Sargadelos. 

Datas: 26 maio – 16 xuño de 2008. Presentación: 29 de maio ás 19.30 h  

O día 7 de xuño realizouse o remate do proxecto coa activade Camiño da Auga que se 

desenvolveu segundo o seguinte 

programa: 

10.30 h. Comezan as actividades 

lúdicas nas prazas de Cervantes, 

Praterías e Obradoiro, a cargo de 

cada grupo de voluntariado de 

Implicadas: xogos participativos, 

distribución de folletos informativos 

aos cidadáns, etc. Ao remate das 

actividades os grupos de 

voluntariado conducirán ao público 

cara o camiño e esperarán a que pase a “comitiva” para unirse a ela. 

• Praza de Cervantes: xogos e actividades participativas a cargo do grupo de 

voluntariado de Lugo.  

• Praza de Praterías: carreira de obstáculos con auga, emulando o recorrido que as 

mulleres de Moloxi realizan a diario para recoller auga para as súas familias.  

• Praza do Obradoiro: alumnas de ESO do colexio San José de Cluny (Santiago) e o 

grupo de danza da Concellería de Xuventude de Lalín ofrecerán unha actuación de 

baile: “As Fabas da Auga”  

10.15 h. Chegada das autoridades públicas convidadas. Recibiraas María Reimóncez, en 

representación de Implicadas No Desenvolvemento, na Casa do Concello. 

11.00 h. Enchido das garrafas con auga na fonte da Porta do Camiño e inicio do camiño. As 

persoas convidadas xunto á poboación asistente carretarán as garrafas ata a Praza da 

Quintana: as garrafas irán pasando de man en man ata chegar á praza.  

Camiño da Auga: Porta do Camiño > Rúa das casas reais > Praza de Cervantes > Rúa da 

Azibechería > Praza do Obradoiro > Rúa de Fonseca > Praza das Praterías > Praza da 

Quintana. 

11.40 h. Chegada á Praza da Quintana donde se depositará a auga  

María Reimóndez e o resto de autoridades lerán un manifesto sobre a agua e Etiopía. 

• Actuación conxunta do grupo de danza etíope Aduga e a Nova Galega de Danza.  

12.30 h. Peche do acto. 

Visita do grupo de danza ADUGNA 

Dentro do Proxecto Auga para Etiopía, Implicadas no Desenvolvemento organizou a visita a 

Galiza do grupo de danza etíope ADUGNA, quen, ademais de colaborar cunha actuación o día 

7 de xuño, realizou diferentes actividades tales como: 
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Luns e mércores, 2 e 4 de xuño, en Santiago de Compostela  

De 20 a 22.00h: Seminario de danza no Laboratorio de Movementos (rúa de San Pedro).  

Xoves, 5 de xuño, en Panxón 

De 19 a 20.30h: Participación no programa Tempos de Mulleres, da Vicepresidencia da 

Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia. 

Venres, 6 de xuño, en Santiago de Compostela 

19.30h: Actuación, seguida dunha charla, na Galería Sargadelos (Rúa Nova, 16) 

Sábado, 7 de xuño, en Santiago de Compostela 

De 11.30 a 12.30h: Participación na actividade o Camiño da Auga, organizada por Implicadas 

no desenvolvemento. O colofón porano coa súa actuación, na Praza da Quintana, xunto ao 

grupo galego Nova Galega de Danza. 

 A compañía de danza Adugna (que literalmente quere dicir ‘forza, fortuna’) iniciou a súa 

historia en 1996 grazas á iniciativa do coreógrafo británico Royston Maldoon, que decidiu 

incluír no reparto dunha das súas coreografías a representar en Addis Abeba, a mozas e mozos 

dos suburbios da cidade e que nunca tiveran contacto coa danza. Despois de só unhas 

semanas de formación celebrouse a actuación, que conseguiu atraer a 200.000 persoas e 

tamén instalar o amor pola danza a un grupo de mozas e mozos que serían máis tarde os 

fundadores de Adugna, no ano 2001, despois dunha formación de cinco anos impartida por 

profesionais da danza de Europa e África. 

Adugna traballa coa danza contemporánea e tradicional etíope dende un punto non só 

artístico senón tamén comunitario. O grupo realiza actividades de xeito diario con colectivos 

desfavorecidos de Addis Abeba (nenas/os da rúa, mulleres prostituídas) e tamén doutras 

comunidades da Etiopía rural. Nese traballo utilízase a danza para tratar aspectos como o 

VIH/SIDA, os dereitos civís ou o xénero. O traballo precisamente con un dos colectivos, o de 

persoas con discapacidade, levou á creación de Adugna Potentials, un grupo profesional de 

danza integrado exclusivamente por persoas con discapacidade que agora traballan á súa vez 

con outras persoas na súa situación para utilizar a danza como plataforma de cambio social. 

Adugna e Adugna Potentials actúan de forma conxunta en numerosas ocasións, eliminando as 

fronteiras entre a “capacidade” e a “discapacidade. 

Para a difusión do proxecto Auga para Etiopía, Implicadas abriu unha web interactiva na que 

os internautas poderían atopar toda a información relacionada co pais e co problema da auga, 

así como o calendario de actividades: www.augaparaetiopia.org 

 

IMPLÍCATE: NOITE DE MÚSICA E PALABRA SOLIDARIA. 

O día 14 de decembro se realizou a IV edición de Implícate: Noite de música e palabra 

solidaria no Teatro Principal de Santiago de Compostela, que novamente contou cunha 

excelente acollida. 

Implicadas, nas súas actividades pretende sempre buscar vencellos no mundo da cultura 

galega como unha mostra máis de que se pode facer cooperación dende Galicia e en Galego. 
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Unha vez máis a resposta por parte de tódolos artistas foi total o que fixo que o público 

asistente puidese gozar dunha velada solidaria.  

O espectáculo, no que se mesturan a música, o teatro,a literatura e a danza contou nesta 

ocasión coa axuda inestimable de Luís Tosar que xunto con Yolanda Castaño, estreita 

colaboradora de Implicadas e 

unha das organizadoras do 

evento, actuaron como 

condutores do mesmo. 

Por primeira vez entregouse 

e premio IMPLICADA DO ANO 

que recaeu na persoa de 

Yolanda Castaño en 

recoñecemento á súa 

colaboración incondicional e 

ao traballo que sempre 

realiza a prol de Implicadas. 

Tamén se concedeu o premio do IV concurso de microrelatos que Implicadas organiza tódolos 

anos coincidindo co Implícate. Nesta ocasión a gañadora do concurso foi Susana Sánchez 

Aríns. 

A actividade Implícate: Noite de música e palabra solidaria está concibida como unha 

actividade de sensibilización xa que no tempo que dura o espectáculo faise proxección de 

audiovisuais de elaboración propia na que se  reflicte a situación dos lugares nos que traballa 

Implicadas. 

Tamén se colocan mesas informativas para o pública asistente. 

Implicadas no Desenvolvemento ten intención de seguir realizando esta actividade como 

consecuencia da asistencia de público e do alto grado de satisfacción que este público 

manifesta. 

 

2.2.4. EXPOSICIÓNS 

Implicadas posúe neste momento cinco exposicións que están a percorre a xeografía galega: 

Maquila Boutique, O son das buguinas, Auga para Etiopía, Voces dende Tituchy e 10X10. 

Durante o ano 2008,a s exposicións estiveron en Vigo, Ribadeo, Santiago, A Estrada, A Coruña, 

Redondela, Lugo, Ferrol, Cangas, Viveiro e Castroverde 

Especial mención hai que facer neste ano 2008 á exposición 10X10 que conmemora os 10 anos 

de actividade de implicadas.  

A exposición foi inaugurada en Lugo, cidade onde nace a ONGD,o día 2 de xuño no Centro 

Sociocultural Uxío Novoneyra e contou coa presenza do Conselleiro de Medio Ambiente do 

Concello de Lugo, D. Lino González – Dopeso García e a presidenta de Implicadas María 

Reimóndez. 
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2.2.5 CLUBS DE LECTURA 

No esforzo por dar a coñecer as culturas do Sur como parte da erradicación da pobreza e 

no esforzo por implicar o sector cultural galego nunha cooperación feita desde Galicia, IND 

elaborou a seguinte proposta que combina o compromiso coa cultura galega e coa 

solidariedade galega baixo as actividades dos CLUBS DE LECTURA. 

A ONGD Implicadas/os No Desenvolvemento (IND) puxo en marcha os CLUBS DE LECTURA 

no ano 2007 na cidade de Lugo e dada a boa acollida desta actividade a ONG puxo en 

funcionamento outros Clubs de lectura na cidade de Vigo e en Santiago de Compostela. Agora 

Implicadas No Desenvolvemento está traballando pola mellora do funcionamento dos 

mesmos, para así chegar a un maior número de persoas participantes.  

FUNCIONAMENTO DOS CLUBS DE LECTURA. 

O funcionamento do club de lectura de Implicadas/ No Desenvolvemento é moi sinxelo: 

� O grupo de voluntariado de IND fai unha compilación de obras escritas en galego 

sobre temas de interese social: a solidariedade, desigualdade de xénero, a 

inmigración, a cooperación e o desenvolvemento nos países do Sur, o comercio 

xusto, a violencia de xénero, a integración social de grupos marxinais, etc. 

� A partir da lista de libros propostos, o voluntariado de Implicadas elixe catro 

obras para o período de tempo que comprende un curso escolar (de setembro a 

xuño) e establécense unha s datas para a reunión en grupo. 

� A ONG elabora carteis, folletos e anuncios informativos dos Clubs de lectura, de 

xeito que se informa á sociedade en qué consiste o Club de lectura de IND, das 

obras propostas para a súa lectura, e das datas e lugares establecidos para a 

reunión de todas aquelas persoas que queiran participar. 

� Nas datas establecidas na programación dos Clubs de lectura, o voluntariado de 

IND e todas aquelas persoas interesadas en participar nesta actividade reúnense 

nos lugares establecidos para analizar entre todos o libro correspondente. A 

análise de cada libro faise dende o punto de vista do contido, aínda que se 

mencionen algúns aspectos de tipo literario.  

� Estas xuntanzas organízaas o voluntariado de IND, xa que o voluntariado 

encárganse de presentar a obra e ao seu/súa autor/a ante os participantes, para 

facer unha primeira toma de contacto co tema da obra. 

� Para estas xuntanzas intentase que acuda o/a autor/a do libro para afondar máis 

no contido da obra cos seus comentarios. Deste xeito a ONG ponse en contacto 

co/a escritor/a para concertar a cita para o día en que se reúne o Club de 

lectura. No caso de que a presenza da autora ou autor non fose posible, 

contarase cunha persoa convidada que teña relación co tema do libro que poda 

achegar a súa experiencia persoal ao debate. 

� Deste xeito, os participantes e o/a autor/a do libro comentan aqueles aspectos 

que lles resultaron interesantes ou novidosos sobre a obra. Este tipo de reunións 
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entre autor/a e lectores crea unha relación de empatía entre emisor e receptor, 

reforzando o valor da lectura. 

 

Por outro lado, tamén se deben ter e conta outros aspectos imprescindibles para o bo 

funcionamento dos Clubs de lectura: 

 

Divulgación da actividade a través de diversos medios para informar ao maior número de 

persoas posibles: 

• Elaboración de folletos e carteis informativos. 

• Entrega de material promocional en bibliotecas e librerías das cidades; así 

como tamén e centros educativos e asociacións xuvenís, veciñais, etc. 

• Publicación da actividade nos medios de comunicación locais, a través do 

envío de notas de prensa, na axenda cultural dos medios e coa publicación de 

anuncios publicitarios. 

• Publicación da actividade na axenda cultural de sitios web solidarios e 

culturais. 

• Publicación da actividade na páxina web da propia ONG (www.implicadas.org 

ou www.implicadas.blogspot.com). 

• Potenciación do efecto boca-orella, para que os participantes dos clubs de 

lectura recomenden as obras e os clubs entre os seus amigos, familiares e 

demais coñecidos. 

� Contar cun fondo bibliográfico das obras seleccionadas para prestar ao voluntariado        

ou participantes da asociación e facilitar así a lectura dos exemplares 

� Contar cun espazo axeitado, que conte co equipamento necesario (mesas, cadeiras, 

proxector de diapositivas, papel, lapis, etc) para realizar as xuntanzas dos Clubs. 

 

XUSTIFICACIÓN DA SÚA NECESIDADE. 

IND puxo en marcha este proxecto debido á súa estreita vinculación coa cultura e a 

lingua galega. Así pois, a ONG viu nesta actividade a oportunidade de promocionar estes dous 

aspectos do acervo cultural galego.  

Os Clubs de lectura non só serven para 

promocionar a lectura en galego, senón que 

ademais permiten afondar en temas de 

preocupación social. Deste xeito, os participantes 

dos Clubs de lectura debaten e reflexionan sobre 

cuestións tales como a violencia de xénero, a 

pobreza, a inmigración, etc. e ao mesmo tempo 

utilizan a nosa lingua para comunicarse e 

entreterse; porque a lectura dunha obra non só 
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serve para entreterse, senón tamén para obter diferentes puntos de vista sobre un tema, pero 

sobre todo para reflexionar. 

A reflexión é a principal xustificación destes Clubs de lectura, xa que como mencionamos 

anteriormente, trátase de falar sobre problemas actuais que afectan ao mundo e que precisan 

que a sociedade reflexione sobre eles e sobre as súas posibles solucións. 

En definitiva, o que se persegue e provocar a reflexión a través de reunións 

participativas, nas que o libro sexa o pretexto para falar dun tema de interese común: un 

mundo diferente, máis xusto e solidario. 

 

OBXECTIVOS QUE PERSEGUEN OS CLUBS DE LECTURA. 

1. Sensibilizar á sociedade galega sobre os temas da inxustiza e o reparto da riqueza, así 

como de todos aqueles temas sociais que preocupan ás sociedades actuais (violencia 

de xénero, igualdade de oportunidades, inmigración, a educación da xuventude, 

etc.). 

2. Implicar á cidadanía galega con proxectos solidarios que teñan como base a cultura e 

a lingua galega.  

3. Potenciar a fala e a lectura en lingua galega. 

4. Potenciar o coñecemento sobre as/os autoras/es e traductoras/es galegas/os. 

5. Dar a coñecer Implicadas/os No Desenvolvemento en toda Galicia e amosar o traballo 

que está a desenvolver tanto en Galicia (con proxectos de sensibilización e culturais) 

como na India e Etiopía (con proxectos de desenvolvemento e cooperación). 

 

COLECTIVO AO QUE SE DIRIXEN OS CLUBS DE LECTURA.  

- A actuación diríxese a sociedade galega en xeral, xa que a promoción da lectura de 

obras escritas ou traducidas en galego vai dirixida a tódalas idades. 

- Asociacións de toda índole (xuvenís, culturais, veciñais, de xubilados, etc.) de 

Galicia. 

- Estudantado universitario. 

- Poboación xuvenil e infantil. 

- O grupo de voluntariado e as socias/os da ONG. 

No ano 2008 as obras lidas nos diferentes lugares foron as seguintes: 

 

Cidade Lugar Título Convidada/o Data 

Lugo A Cova da Terra Ninguén está só Antonio Reigosa 16 /01 

Lugo A Cova da Terra A Voda Laura Saéz (Tradutora) 26/03 

Lugo A Cova da Terra Usha María Reimóndez 04 /06 

Lugo A Cova da Terra Cartas de Amor Fran Alonso 5 /11 

Santiago  Casa das Crechas Cartas de Amor Fran Alonso 25 /11 

Vigo Local Implicadas O son das Buguinas Dolores Ruiz 21 /02 
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Vigo Local Implicadas Calella sen saída Víctor Omgbá 28 /04 

Vigo Local Implicadas Ninguén está só Agustín Fernández Paz 15/ 10 

 

 

2.2.5 TRABALLO COA MOCIDADE 

Como é habitual o traballo coa mocidade en tarefas de información e sensibilización é outro 

dos ámbitos nos que Implicadas desenvolve a súa tarefa. 

Ao longo do ano 2008 foron abundantes as intervencións en centros de ensino e mesmo na 

Universidade desenvolvendo actividades axeitadas a idade do alumnado ao que ían dirixidas.  

As intervencións en centros de ensino foron as seguintes: 

Visitas a centros de ensino cos libros USHA e LÍA E AS ZAPATILLAS DE DEPORTES 

A presidenta de Implicadas realizou visitas a máis de dez centros de ensino, entre eles a 

Rianxo, Lugo ou Gondomar durante 2008 para falar coas nenas e os nenos sobre os seus libros 

Usha e Lía e as zapatillas de deportes, que tratan de cuestións relativas á cooperación ao 

desenvolvemento. Os dereitos de ambos libros están cedidos a Implicadas e María Reimóndez 

aproveitou para dar visibilidade ao traballo da organización entre as nenas, nenos e as súas 

familias.  

CHARLAS EN INSTITUTOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

Tras o acordo de colaboración entre ADEGA e IND procedeuse a ofertar ós colexios e institutos 

de Compostela unha actividade formativa que tivera como núcleo temático a auga. Foron 

finalmente catro os centros interesados na proposta de Implicadas, que combinaba a 

problemática da auga no mundo coa cooperación internacional (e máis en concreto co 

traballo de Implicadas) e as prácticas discriminatorias que sofren as mulleres nos países do sur 

por mor dos roles establecidos en canto ó aprovisionamento e xestión deste recurso.  A 

actividade, titulada “A auga e Etiopía” foi impartida en tódalas súas sesións por Andrea 

Manuela García Corzo, membro de IND.  A charla-obradoiro contou con dous bloques 

diferenciados, contando para iso con 50 minutos para cada unha delas en case tódolos casos. 

No primeiro bloque fíxose unha introdución xeral da auga como recurso escaso, centrándonos 

no dereito inherente que posuímos as persoas a ter acceso á auga potable. Tras unha 

comparativa da auga que malgastamos coa cantidade de auga que contan por persoa e día na 

maioría dos países africanos procedemos a enfocar a actividade cara a comprensión de que o 

feito de dispoñer da auga sen limitacións non nos da dereito a facer mal emprego da mesma. 

Presentamos logo a casuística de Etiopía, un país con recursos hídricos pero que se ve 

imposibilitado por diversos factores internos e externos para ofrecer á cidadanía a auga 

potable que debera garantir a súa supervivencia e calidade de vida. Esta carencia de auga 

potable ten unha repercusión social moi forte, e unha delas é o papel que desenvolven as 

mulleres etíopes en torno ó almacenamento e aprovisionamento deste recurso.  Xa que logo, 

isto supón unha clara práctica discriminatoria que deixa á luz a desigualdade de xénero que 

está presente en todas as culturas e sociedades. No segundo bloque procedeuse a ver o 

documental “ A Semente”, ambientado nos proxectos de cooperación que IND desenvolve e 
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desenvolveu neste país e que versa sobre a metodoloxía que emprega IND nos seus proxectos 

de cooperación: os grupos de aforro. Despois de cada un dos bloques abriuse unha quenda de 

preguntas e en moitas casos deu pé ó establecemento dun diálogo entre os/as asistentes.  

Estes foron os centros que participaron da nosa actividade: 

Charlas no Instituto Rosalía de Castro en Santiago de Compostela 

Os días 14 e 15 de maio foron impartidas dúas charlas neste instituto compostelá. A primeira 

delas tivo lugar o día 14 ás 9:50 horas, para un público de 40 estudantes. A segunda foi o día 

15 ás 9:00 horas e contou cun público igual de numeroso.  

As/os alumnas/os participaron activamente facendo preguntas e dando opinións ou reflexións 

sobre esta temática.  

Charla no Instituto Xelmírez I, en Santiago de Compostela 

O día 14 de maio foi impartida unha charla neste centro de ensino ás 12:45 horas, para un 

público de 17 persoas, estudantes todos/as na rama de ciencias. A participación foi 

igualmente satisfactoria e debido a un número máis limitado de participantes púidose 

establecer un pequeno diálogo sobre as impresións que lle causaran tanto a parte teórica 

como a visualización do documental.   

Charlas no Instituto Lamas Abade, en Santiago de Compostela 

O día 21 de maio foron impartidas dúas charlas a dous grupos de estudantes de formación 

profesional do Instituto Lamas Abade, en Santiago de Compostela. A primeira delas deu 

comezo ás 10:40 e tivo unha duración de 50 minutos, polo que houbo que acurtar a exposición 

teórica preparada inicialmente para poder ver o documental, tal e como estaba previsto. A 

segunda charla deu comezo ás 11:45 e tivo que rematar ás 12:30. A pesares deste 

contratempo procurouse transmitir a mensaxe orixinal e se procedeu á visualización do 

documental. A participación na rolda de preguntas foi máis limitada neste centro debido ó 

breve espazo de tempo do que se dispuña, que non dou lugar a que se puidera establecer un 

diálogo.  

Actividade no colexio López Ferreiro 

Tras a actividade realizada en Compostela o sábado 7 de xuño, un colexio da mesma cidade 

interesouse moito pola dinámica que puxo en marcha o voluntariado de Vigo na praza de 

Praterías. Así foi como se puxeron en contacto connosco para que realizaramos unha 

actividade similar á que viron naquel “Camiño da Auga”. En concreto, o que querían era 

sensibilizar ós/ás rapaces/as sobre a diferenza entre os países do Norte e do Sur en canto á 

accesibilidade e gasto da auga e sobre os diferentes papeis de xénero que se adoptan en 

canto á provisión deste recurso.  

Deseñouse entón unha actividade 

estruturada en dúas partes ben 

diferenciadas. Nunha primeira 

parte, explicativa, tratouse de 

facer reflexionar ó alumnado sobre 

a dispoñibilidade da auga no 
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planeta, considerando esta como recurso escaso, e sobre as desigualdades no seu 

aprovisionamento nos países do Sur e do Norte. Isto logrouse a través da lectura de dous 

pequenos relatos adecuados á súa idade. Un deles facía unha crítica da nosa sociedade sobre 

o mal emprego que facemos da auga, e o outro versaba sobre unha situación hipotética na 

que non dispoñeriamos de auga corrente nas nosas casas. Estes relatos foron seguidos da 

visualización dunha serie de fotografías tomadas no continente africano, co obxectivo de 

lograr a sensibilización coas repercusións da carestía da auga. Na segunda parte fíxose un 

percorrido simulado do traxecto que realizan diariamente mulleres e nenas de Etiopía para 

poder abastecerse da auga precisa para pasar o día. O alumnado fixo un percorrido con 

obstáculos, que trataban de poñer en situación ás/ós nenas/os fronte as trabas que durante o 

seu percorrido atopan as mulleres e nenas etíopes.  

A actividade realizada neste centro de primaria foi impartida ó alumnado de 3º e 4º, que 

entre todos/as sumarían máis de 80 rapaces/as. A duración foi de unha hora e media. 

Actividades no Instituto “ Xogar Alfonos Gómez de Sarria-Lugo 

Dentro das actividades que o instituto organiza dentro da semana dedicada á solidariedade 

solicitouse a colaboración de Implicadas. 

Realizáronse dous tipos de actividades: Unha charla informativa sob re o traballo de IND para 

rapaces e rapazas de 2º de ESO e un obradoiro sobre cooperación para 1º de ESO. 

En total asistiron á actividade 110 rapaces e rapazas que amosaron o seu interese e 

participaron de xeito activo nos obradoiros 

 

2.2.6 PARTICIPACIÓN EN FEIRAS E ACTIVIDADES OIRGANIZADAS POR 

OUTRAS ASOCIACIÓNS E ORGANISMOS 

Feira de Ferrol: Organizada polo Concello de Ferrol se levou a acabo unha feira de ONG´s. 

Implicadas no Desenvolvemento participou cun stand informativo e de venda de produtos que 

foi atendido por voluntarias da organización. 

Mercadiño en Arbo: Implicadas no Desenvolvemento participou no mercadiño organizado polo 

Concello de Arbo co obxectivo de incentivar o comercio xusto e solidario nas nosas compras 

de nadal. No posto informativo e de venda puidéronse mercar produtos traídos dos nosos 

proxectos, como bonecas e estoxos de Etiopía e fundas de coxíns, cartafoles,soportes para 

cartas e bolsos da India amais doutros obxectos propios da organización . Xunto con 

Implicadas participaron no mercadiñó outras organizacións como: ADENCO, CENSO. Intermón 

Oxfam, Fundación RETO, O Jatican, Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres, COGAMI e 

Mans Unidas 

 

2.2.7 ACTIVIDADES DOS GRUPOS DE VOLUNTARIADO LOCAIS 

LUGO 

� Reunión do Club de Cooperación na Asociación Xuvenil ATEIBO: O Club de 

Cooperación de ATEIBO ven funcionando de xeito regular dende hai un ano. Esta 
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integrado por mozas e mozos e coordinado por un voluntario do grupo de Lugo. Ata o 

momento levaron a cabo as actividades propostas nos materiais elaborados por 

Implicadas e realizaron un contacto vía Messenger cun grupo de mozos e mozas de 

India. 

� Actividade no IES Xograr Alfonso Gómez de Sarria: Dous voluntarios do grupo de 

Lugo desprázanse a Sarria para desenvolver actividades con rapaces de 1º e 3º de ESO 

na semana que o instituto dedica á solidariedade. Arredor de 100 rapaces participaron 

desta actividade. 

� Plataforma Dixital de Formación: Voluntarias do grupo de Lugo participan na 

elaboración dun cursiño de voluntariado que se integrará na Plataforma Dixital de 

Formación. 

� Sesión formativa para o Club de Cooperación: No Colexio Divina Pastora de Lugo, a 

coordinadora do grupo de voluntariado reúnese coas integrantes do Club de 

Cooperación nunha sesión formativa e informativa sobre os países nos que se traballa 

e as actividades de Implicadas 

� Elaboración da Unidade didáctica Vanakkam: Unha voluntaria do grupo de Lugo 

elabora os contidos da Unidade Didáctica Vanakkam que publicará Implicadas. 

� Rolda de prensa e presentación do curso Vanakkam 2008: O 28 de marzo ás 19:00, 

na Galería Sargadelos faise a presentación do curso Vanakkam- Benvidas. Asisten 

diferentes medios de comunicación locais e arredor de 20 persoas á charla 

programada con posterioridade á rolda de prensa. 

� Encontro de Ambal e Bobby co grupo de voluntariado e Club de Cooperación: O 

día 14, no Colexio Divina Pastora Salesianos de Lugo, ten un encontro de todo o grupo 

de voluntariado e o Club de Cooperación con Ambal e Bobby, no que se fai un 

achegamento aos proxectos que Implicadas e PDI desenvolven en India. 

� Implicadas no Desenvolvemento forma parte do Consello de Asociacións da 

Cidade de Lugo: Implicadas é convidada a formar parte do Consello de Asociacións de 

Acción Cidadá que se funda na cidade de Lugo como Inicativa da ONG Taller de 

Solidariedade. Arredor de 20 Asociacións formamos parte deste Consello que ten como 

iniciativa máis inmediata organizar unha feira de asociacións na cidade. 

� Participación no Curso Vanakkam en Santiago: Unha das compoñentes do grupo de 

Lugo impartiu varias sesións formativas no cuso Vanakkam 2008 

� Presentación da exposición 10x10: A presentación oficial da exposición 10x10 con 

motivo dos 10 anos de Implicadas realizase na cidade de Lugo, por ser o lugar no que 

naceu a ONGd. A inauguración tivo lugar no Centro Social Uxío Novoneyra o día  2 de 

xuño e contou coa presenza da Presidenta de Implicadas, María Reimóndez, quen 

inaugurou a exposición e do Conselleiro de Medio Ambiente do Concello de Lugo don 

Lino González- Dopeso Garcia, quen dedicou unhas palabras de ánimo e felicitación á 

Implicadas ao tempo que manifestou ou seus parabéns polos 10 anos de actividade. O 
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acto foi amenizado polo dúo lugués Ivan e Josito e a Cova da Terra serviu un cateríng 

para todos os asistentes. 

� Participación no Camiño da Auga en Santiago: grupo completo de Voluntariado e o 

Club de Cooperación colaboran na organización e desenvolvemento da actividade O 

Camiño da Auga que se desenvolveu en Compostela o día 7 de xuño. Club de 

Cooperación anima a Praza de Cervantes con actividades para nenos, mentres que o 

resto dos membros do grupo colaboran tanto carrexando auga como distribuíndo 

documentación e agasallos na rúa. 

� Visita o grupo de Lugo a presidenta de Implicadas:  O día 23 o grupo ten unha 

sesión formativa e informativa dirixida por María Reimóndez, presidenta de Implicadas 

no Desenvolvemento 

� Participación na xornada formativa de Panxón: Varios membros do grupo de Lugo 

participan nas xornadas de formación de Panxón,os días 11, 12 e 13,  impartido 

algunha das sesións formativa. 

� Mesa redonda sobre Inmigración na 

Cidade de Lugo: O día 26 de novembro 

realizase unha mesa redonda sobre 

Inmigración na cidade de Lugo para  a que 

se invita a catro persoas ( unha de Burkina 

Fasso, unha de Brasil, unha de Marrocos e 

unha de Perú) inmigrantes na cidade para 

que nos falen das súas experiencias e das 

oportunidades que ven en Lugo. A mesa 

redonda realizase na Cova da Terra ás 

20:30 horas. 

� Sorteo dunha cesta de Nadal Solidaria: Organizase o  sorteo dunha cesta de Nadal 

Solidaria  

� Participación no festival IMPLÍCATE:  O día 14 se celebra en Compostela o evento 

Implícate : Noite de música e palabra solidaria no que participa o grupo de Lugo 

desenvolvendo diferentes tarefas requiridas pola organización do acto. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

� Mesas informativas de 

Implicadas: O días 29 de Outubro e 

17 de Novembro na Facultade de 

Historia de Santiago de Compostela 

tiveron lugar unhas mesas 

informativas de Implicadas, co fin 

de reunir fondos e espallar a 

información sobre a nosa atividade; 
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distribuíndose 100  folletos  recadándose un total de 142€. 

� Proxección do documentario “A Semente-A India”: O  día 19 de Novembro na 

fundación “Eugenio Granell” fíxose un acto de presentación do equipo de 

voluntariado de IND para achegar o noso traballo ao público en xeral. Acto foi 

seguido por 27 persoas. 

� Esposición 10x10 (X aniversario de IND): Do 9 o 23 de Decembro tivo lugar, na 

facultade de Filosofía de Santiago De Compostela, unha esposición conmemorativa 

do X aniversario de IND e do traballo desenvolto ao longo deste período. 

Colaboraron na exposición María Reimóndez e a Vicereitoría da Universidade de 

Santiago de Compostela. 

VIGO 

� Presentación do curso Vanakkam: A tesoureira de IND, Dolores Lamas, xunto coa 

voluntaria Andrea Abreu e a traballadora Andrea Manuela foron as encargadas de 

presentar o curso formativo anteriormente mencionado. Primeiro fíxose unha 

presentación da ONG, despois do curso formativo e posteriormente visualizouse un 

DVD sobre a primeira edición do Vanakkam. O número de asistentes foi de 10 

persoas a parte das outras tres mencionadas con anterioridade. O acto tivo moito 

éxito posto que a xente participou con unha serie de preguntas e amosouse moi 

interesada polo ciclo formativo en xeral. Ó peche da presentación anotáronse ó 

cursiño 4 persoas.  

� Presentación da exposición “Maquila Boutique”:O xoves 9 de Outubro ás 20:00 

horas tivo lugar a presentación da exposición Maquila Boutique no café Uf, lugar 

onde permaneceu exposta toda o mes. A presentación correu a cargo de Blanca 

Rodríguez (coordinadora do voluntariado de IND) e tivo menos asistencia da 

esperada (8 persoas). No lugar da exposición foron deixados materias divulgartivos 

de IMPLICADAS: 200 folletos de IND, 100 folletos do proxecto de Addis, 100 do 

proxecto do Corredor, pegatinas, 60 folletos do ciclo de conferencias, manifestos 

do camiño da auga. 

� Participación na Campaña Pobreza Cero e no VII encontro da Marcha Mundial 

das Mulleres: 

� IMPLICADAS participou nesta fin de semana de mobilizacións en Vigo a través de 

dúas redes das que forma parte e participa activamente: a Rede Social Galicia Sur 

(rede que xestionou os actos reivindicativos en Vigo con obxeto da semana contra a 

pobreza)e a Marcha Mundial das Mulleres, que celebrou o seu encontro 

internacional na cidade de Vigo. O sábado 18 

de outubro tivo lugar a gran manifestación 

contra a pobreza, onde Vigo foi o punto de 

referencia a nivel nacional. Este ano 

acadouse a participación de 600 persoas, 
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moitas máis ca en anos anteriores. A difusión nos medios de comunicación foi 

tamén moito máis extensa debido ó traballo que se fixo dende a propia rede. 

sábado 18 e domingo 19 IMPLICADAS participou na feira de soberanía alimenticia, 

onde se repartiron 240 folletos do local, 10 cd´d de memoria do 2006, 88 

manifestos da auga, 80 folletos do empoderamento das mulleres, 100 do corredor 

do desenvolvemento, 2 unidades didácticas, pegatinas, 250 folletos de IMPLICADAS 

e 94 do ciclo de conferencias. Ademáis de vender produtos dos nosos proxectos da 

India e de Etiopía, dende o stan aportouse información ás persoas interesadas así 

coma se buscaron novas voluntarias e persoas interesadas en recibir información 

sobre o noso traballo. sábado 18 ás 18:30 horas, Andrea Manuela García Corzo, 

membra de IMPLICADAS, fixo unha presentación e proxectou os dous  documentais 

da Semente no contexto da feira da sobreanía alimentaria da Marcha Mundial das 

Mullerea. Esta exposición tivo unha asistencias dunhas 50 persoas e unha duración 

aproximada dunha hora. 

� Exposición 10 x 10 Implicadas :A exposición 10 x 10 Implicadas é un recorrido 

polo traballo da nosa organización ao longo da década que levamos traballando 

para cambiar o mundo, no Norte e no Sur. A exposición poderase visitar no 

Multiusos de Redondela durante esta primeira quincena do mes.  

� Presentación da exposición Auga para Etiopía en Vigo: A exposición AUGA PARA 

ETIOPÍA reivindica a desigualdade na xestión da auga nos países do Sur, onde son as 

mulleres e nenas as encargadas de percorrer grandes distancias para subministrar á 

familia da auga que precisa para pasar o día, cargando ás costas os 25 litros que 

transportan por un terreo escabroso só accesible a pé ou en mula. Esta actividade 

que cae na responsabilidade das mulleres xunto coas restantes tarefas que deben 

desenvolver as mulleres ó cabo do día, coma a alimentación e coidado da familia, 

limpeza do fogar, atender á horta e ós animais, etc, ocasiona que non poidan 

dispoñer do tempo suficiente para gozar dos seus dereitos máis esenciais, como son 

o ocio e tempo libre, a educación, a sanidade, a participación política, social e 

cultural etc.  

A exposición que pode visitarse do 3 ó 28 de novembro no local de IMPLICADAS en Vigo 

(no seu horario habitual, de 16 a 20 h) celebrará mañán a súa presentación, nun 

ambiente festivo no que ademáis de proxectar un documental sobre os proxectos de 

IND en Etiopía e presentar o obxecto desta exposición haberá doces, infusións e 

refrescos para compartir con todalas persoas asistentes. 

� Exposición O SON DAS BUGUINAS :O Punto Xove situado na rúa López de Neira, 27 

(xunto ao Mercado do Progreso) acollerá durante as dúas primeiras semanas do mes 

a exposición O son das buguinas, un traballo documental e de reflexión que xurdiu 

nas primeiras semanas do ano 2005 a raíz da catástrofe da tsunami que asolou as 

costas do Índico. É un convite a reflexionar sobre as causas profundas do tremendo 
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impacto de desastres “naturais” como este nas poboacións empobrecidas e unha 

mostra da realidade das comunidades que se viron afectadas pola onda 

� Conmemoración do día dedicado á erradicación da violencia machista:O martes 

25 de novembro, día conmemorativo pola erradicación da violencia machista, 

IMPLICADAS xunto coa colaboración da ONG INCLUSIÓN realizaron unha actividade 

que consistiu na visualización dunha curtametraxe titulada “Se che pega non te 

quere”. Esta curtametraxe, gañadora no Festival da Muller no Concello de Nigrán no 

ano 2007, reflicte a pasividade e a normalidade con que a sociedade percibe os 

malos tratos recibidos polas mulleres e supón unha denuncia a esas prácticas 

machistas que noutros tempos eran consideradas como “o normal” por parte da 

cidadanía. Así mesmo, a curtametraxe tamén contén un videoclip titulado “Se me 

pegas non me queres”, que versa sobre a mesma temática. Dita actividade, que deu 

comezo ás 19:30 horas, tivo lugar no local de Implicadas e contou coa presenza de 6 

persoas que participaron activamente aportando a súa visión sobre a curta.  

 

3. PUBLICACIÓNS 

AXENDA DO DESENVOLVEMENTO 2009 

Como vén sendo habitual por Nadal a ONGD 

Implicadas/os No Desenvolvemento 

elabora e pon a venda a Axenda do 

Desenvolvemento 2009. Este e xa o quinto ano 

que 

Implicadas/os lanza a súa axenda, nesta ocasión, 

dedicada aos dez anos de Implicadas 

Nela podense atopar contidos e imaxes moi 

interesantes sobre esta temática. 

A AXENDA DO DESENVOLVEMENTO para o ano 

2009 segue a tónica de anos anteriores 

intercalando as follas dedicadas a cada día con 

información de interese sobre cooperación, 

xénero, axuda ao desenvolvemento . Estas características convértena na única axenda en 

galego deste tipo que existe no mercado, e conta ademais cun de seño moi atractivo e 

manexable ao longo das súas 250 paxinas en papel reciclado e tamaño 13 x9,5 cm. A axenda é 

unha ferramenta a través da que trata de sensibilizar á sociedade galega na súa implicación 

na cooperación ao desenvolvemento. 

A AXENDA DO DESENVOLVEMENTO para o ano 2009, vendeuse a través paxina web da 

organización (http://www.implicadas.org/) ou por mail (info@implicadas.org), no local e 

Implicadas, en tendas de comercio xusto e en mesas informativas e tamén nas diferentes 

actividades organizadas por Implicadas. 
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UNIDADE DIDÁCTICA VANAKKAM- BENVIDAS 

Con motivo da publicación, no a no 2007 do libro Vanakkam- Benvidas ( Editorial Galaxia) no 

que poetas tamiles e galegas prestan a súa voz para achegarnos a unha forma de ver o mundo 

e tamén a un xeito de cambialo, Implicadas viu a necesidade de por en contacto á mocidade 

coas mulleres que ámbolos dous lados do planeta loitan por que a súa voz sexa escoitada. 

Así xorde a Unidade Didáctica Vanakkam, pensada para mozos e mozas de 3º e 4º de ESO, que 

ten os seguintes obxectivos: 

� Coñecer o libro Vanakamm 

� Achegarse á literatura feita dende outras culturas 

� Entender os problemas derivados do xénero cun enfoque global 

� Desmitificar algúns aspectos existentes sobre a India 

� Provocar a reflexión crítica sobre as diferenzas por causa do xénero. 

A unidade conta dunha parte informativa, na que se da a coñecer a Implicadas e os proxectos 

que desenvolve. 

Tamén conta con información e datos sobre xénero, sobre a situación das mulleres no mundo 

e sobre Tamil Nadu, o estado indio de onde proveñen as poetas que colaboran nesta obra. 

O profesorado conta tamén con información sobre o libro e o seu proceso de elaboración así 

como orientació!n sobre a metodoloxía a empregar. 

Pasa logo a desenvolver polo miúdo actividades que levan os seguintes títulos: 

O SARI:  Que ten como obxectivo amosar os prexuízos que sobre o corpo das mulleres existe 

en tódalas sociedades dende as máis desenvolvidas ás que están en vías de desenvolvemento. 

¡ QUÉ BONITA É A INDIA: Que tan como obxectivo achegarse a realidade da India máis aló dos 

estereotipos 

TAN PRETO- TAN LONXE: Que ten como obxectivo achegarse as preocupacións das mulleres e 

descubrir analoxías e diferenzas entre as mulleres da India e as galegas. 

BUGUINAS OU MORDAZAS: Que ten como obxectivo analizar o tratamento que dende os 

medios de comunicación se da ás mulleres nos diferentes aspectos da vida. 

A unidade conta tamén con tódolos materiais que se precisan para o desenvolvemento da 

actividade. A unidade foi co-financiada polo Concello de Vigo. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA AUGA PARA ETIOPÍA 

Esta unidade didáctica enmárcase dentro do proxecto Auga para Etiopía que Implicadas 

desenvolveu por vez primeira no ano 2008 e que como proxecto multidisciplinar non debía 

deixar de lado o traballo coa mocidade.  

A unidade didáctica Auga para Etiopía ten os seguintes obxectivos: 

� Dar a coñecer a problemática da auga nos países empobrecidos 

� Amosar o rol de desigualdade que desempeñan as mulleres dos países do Sur en 

torno á provisión da auga e das tarefas domésticas 
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� Provocar a reflexión crítica sobre as desigualdades de xénero no desempeño das 

tarefas domésticas nos países do Norte 

� Achegarse ós proxectos de IND en Etiopía. 

Para acadar estes obxectivos se realiza un traballo no que os profesores /as poderán contar 

con información sobre o que significa a xestión da auga no mundo e sobre todo o que significa 

para as mulleres en países como Etiopía. 

A unidade didáctica estrutúrase cunha primeira parte de información para o profesorado e 

unha segunda parte onde se desenvolven polo miúdo as seguintes actividades: 

COÑECER ETIOPÍA: Ten como obxectivo achegarse á realidade de Etiopía máis alá dos 

estereotipos 

A SEMENTE: Ten como obxectivo coñecer os proxectos que Implicadas no Desenvolvemento 

está a desenvolver nese país. 

A AUGA, UN RECURSO ESCASO: Ten como obxectivo buscar a concienciación sobre a 

importancia da auga para a vida humana, tentando de incidir no mal emprego que dende os 

países do Norte facemos dela.  

AS MULLERES NO MUNDO: Ten como obxectivo recoñecer que as prácticas desiguais de 

xénero se dan tanto nas sociedades do Norte coma nas do Sur. 

 

4. PRENSA E COMUNICACIÓN 

No apartado de prensa e comunicación, no ano 2008 seguise a traballar no programa iniciado 

no ano 2007, coa creación do gabinete de Prensa e Comunicación e o de Departamento de 

Imaxe. 

Grazas ao labor do gabinete de prensa, conseguise achegar contidos sobre o traballo de 

Implicadas a sociedade de xeito eficaz, sobre todo no tocante a cobertura de todos os actos, 

cursos, etc, que organiza a asociación mediante notas de prensa e convocatorias de 

roldas de prensa. Ao longo deste ano o gabinete de prensa afondou 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 IMPLICATE! [A Nosa Terra]: No que se trata de dar visibilidade a 

temas de actualidade relacionados con Implicadas 

o Redacción de reportaxes: Reportaxes na revista Altermundo e en diarios de ámbito galego e 

mesmo nacional ( diario EL País) 

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 a visión e misión da organización. 

Seguindo o obxectivo de definir unha estratexia de comunicación, en 2008 seguiuse a de 

desenvolver o plan de comunicación de Implicadas, elaborado no ano 2007, no que se 

estableceron unha serie de accións encamiñadas a acercar a asociación aos principais grupos 
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de interese (base asociativa e voluntariado) na sociedade, así como a darlle visibilidade e 

notoriedade a organización a través dos medios de comunicación. A organización conta na 

actualidade cunha estrutura de comunicación potente que esta a pleno rendemento. 

Leváronse a cabo algunhas insercións puntuais en xornais e revistas galegas (moitas veces en 

forma de ‘trocos’ a cambio de colaboracións literarias de Maria Reimóndez), sobre todo con 

motivo de acontecementos importantes como o proxecto Auga para Etiopía ou o Implícate. 

Con todo, inserir publicidade con periodicidade mensual resulta un labor sumamente arduo, 

dificultado pola pouca colaboración do medios galegos e os altos prezos dos módulos. 

Para finalizar, compre falar do obxectivo de poñer en valor o coñecemento da organización. 

Neste sentido 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). 

 

5. 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 a organización continuar co seu labor de 

sensibilización critica e de achegamento a cidadanía da realidade dos países do Sur. Conta 

cunha biblioteca e centro de recursos, e servira 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), e 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 ofréceselle a aquelas persoas interesadas en colaborar 

con Implicadas a posibilidade de escoller a que grupo/cidade queren pertencer. 

Por outra parte, entre os proxectos de Implicadas encontrase a creación de grupos de 

voluntariado noutras cidades e vilas de Galicia. Tamén Implicadas conta con voluntarias 

noutros lugares de Galicia e fora dela que, non estando en ningún grupo de voluntariado, 

colaboran activamente coa organización.  
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Actividades do voluntariado de Implicadas No Desenvolvemento. 

O voluntariado e a base do traballo de Implicadas no Desenvolvemento xa que organización so 

conta cunha traballadora contratada a tempo parcial. Todas as actividades que lle son propias 

á organización dependen do traballo voluntario. 

Para mellorar a xestión e a organización interna, Implicadas inicio no ano 2008 un Plan de 

Xestión baseado no traballo en equipo e no reparto de tarefas. 

Con este obxectivo elaborouse un Manual do Voluntariado no que se recollen as tarefas, 

dependendo do ámbito de actuación, que poden desenvolver as voluntarias/os de Implicadas, 

así como orientacións prácticas paro e desenvolvemento das mesmas. 

Neste momento, ademais dos grupos de voluntariado estables  existen equipos de traballo nos 

seguintes ámbitos: 

� Prensa e comunicación 

� Tradución 

� Elaboración de documentación. 

� Elaboración de proxectos 

� Coordinación de exposicións. 

Cada grupo está coordinado por unha voluntaria /o e o xeito de traballar é aproveitando a 

Internet como medio de comunicación e información. Cada grupo de traballo e mesmo cada 

grupo local posúe a súa lista de correo que facilita moito a comunicación malia a dispersión 

xeográfica. Tamén existe ficheiros “ en liña” no que as voluntarias/os poden consultar toda a 

documentación que se vai xerando.  

Os grupos de traballo terán as súas tarefas definidas por medio de protocolos que están en 

proceso de elaboración. 

Todas as actividades que aparecen na presente memoria son actividades organizadas e 

desenvolvidas polo voluntariado de Implicadas no Desenvolvemento. 

 

6. RELACIÓNS CON OUTRAS ORGANIZACIÓNS 

COLABORACIÓN CON KINDER NOT HILFE 

A organización alemá Kinder Not Hilfe é unha das organizacións que apoian o traballo da nosa 

contraparte etíope OPRIFS. Ademais, é unha das organizacións máis importantes de Alemaña. 

Durante a visita de avaliación a Etiopía a presidenta de Implicadas tivo a ocasión de coñecer a 

un dos membros da xunta directiva, o señor Dietmar Roller, e ao representante da 

organización no país, Albert Eiden. Neste primeiro contacto ambos representantes expresaron 

o seu interese en poder colaborar, sobre todo tendo en conta a experiencia de Implicadas en 

xeral e de María Reimóndez en particular na xestión da metodoloxía dos grupos de aforro. 

Para concretar esta colaboración, o 15 de outubro María Reimóndez visitou as oficinas de KNH 

en Duisburg e mantivo unha xuntanza co departamento para África, co que se acordou 

contratar a Implicadas para facer unha avaliación do proxecto que KNH ten con OPRIFS de 

xeito comparativo co de Implicadas. Igualmente se mantivo unha xuntanza co departamento 
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de América Latina, onde KNH ten a intención de utilizar a experiencia da presidenta de 

Implicadas para poñer en marcha a metodoloxía dos grupos. 

 

7. OUTRAS ACTIVIDADES 

DVD 10x10 

Con motivo dos 10 anos de Implicadas a asociación elaborou un DVD documental,no que unha 

ducia de persoas, pertencentes a diferentes ámbitos da sociedade galega, que teñen 

colaborado con Implicadas, explican o que supuxo para elas esta colaboración e dan unha 

visión do traballo de Implicadas ao longo destes dez anos. 

CADEA DE FAVORES NO CONCELLO DE FERROL 
 
A Concellaría de Solidariedade de Ferrol a través da iniciativa "Cadea de favores", decidiu 

dedicar os fondos recadados nesta actividade para o financiamento do proxecto “ Corredor de 

Desenvolvemento” que Implicadas promove nos distritos indios de Tiruchy, Thanjavur e 

Karaikal. 

 A cadea de favores, que se iniciou co intercambio dun balón regulamentario asinado e unha 

bufanda que cedeu o Rácing de Ferrol por un micrófono do CQC que doaron o programa e a 

produtora, conseguiu intercambiar obxectos dun valor significativo doados por persoeiros e 

colectivos.  

 

8. PREMIOS E RECOÑECEMENTOS 

CONCESIÓN DO PREMIO “ EU TAMÉN NAVEGAR “ 

O sábado 22 novembro Implicadas/os No Desenvolvemento recibiu o recoñecemento ao seu 

traballo coa III Premio “Eu tamén navegar. Para unha Galiza sen violencia de xénero.”, 

outorgado pola Secretaría Xeral da Igualdade que recoñece así os 10 anos de traballo, dende 

Galicia e como organización galega, a prol da igualdade e os dereitos das mulleres, tanto nos 

países empobrecidos como no noso 

país, como parte dun movemento 

común e inseparable.  

A dotación económica do premio de 

5.000 € foron destinados ao 

proxecto para a erradicación do 

infanticidio feminino que Implicadas 

ten no distrito indio de Salem e que 

pretende, a través da sensibilización 

e o seguimento pre e posnatal, 

eliminar os asasinatos de nenas ao nacer que, como é de coñecemento popular, pro dúcense 

aínda con regularidade no país asiático. Implicadas leva traballando na zona dende maio do 
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2007 e pretende ampliar o proxecto tanto en familias beneficiarias como no tempo e nos 

eidos de actuación. 

O premio foi entregado polo Vicepresidente da Xunta de Galicia D. Anxo Quintana, quen 

destacou que Implicadas é unha organización pioneira en Galicia na introdución do enfoque 

de xénero en Todos os seus proxectos. 

O premio foi recollido pola presidenta de Implicadas María Reimóndez, quen comparou o 

traballo de Implicadas co das formigas destacando que a súa actividade non pretende “arañar 

a superficie” senón chegar ao fondo dos problemas. Nunha sociedade occidental “ 

anestesiada”, que sinte pero non actúa. 

Pola súa bando o vicepresidente da Xunta de Galicia subliñou o traballo de Implicadas na 

globalización da solidariedade, nun mundo no que tanto se fala de globalización ao tempo 

que agradeceu o inmenso traballo da organización para denuncias e combater a violencia 

contra as mulleres. 

Don Anxo Quintana rematou a súa intervención afirmando: “ sodes un agasallo para Galicia e 

un orgullo para a humanidade”. 

Con este premio Implicadas no Desenvolvemento sinte recoñecido o traballo silandeiro e 

oculto de tantos anos. 

 

9.  FINANCIAMENTO 

Conta de Resultados 
 

Gastos 
 
Os gastos do ano 2008 comparados co ano 2007 teñen un incremento do 40% na súa 
totalidade . En resumo as partidas mais importantes son: 
 
1.- Proxectos na India e Etiopía. 
 
    Ano 2008  Ano 2007 
Proxectos na India........ 21.671,76 €  41.732,77 € 
Proxectos en Etiopía..... 63.156,89 €  15.786,49 € 
    84.828,65 €  57.519,26 € 
 
Descenden notablemente os proxectos da India e un gran incremento dos proxectos 
etíopes. 
No ano 2008 no recibimos non recibimos ningunha subvención por parte da Xunta de 
Galicia para os proxectos da India. Si recibimos a subvención do Fondo Galego de 
Cooperación a subvención do proxecto de Infanticidio infantil en Salem con 5.022,40 € 
e tamén destinamos a este proxecto o importe do premio “eu tamén navegar” de 
5.000 €, o resto, 11.649 € foi con fondos propios  de Implicadas. 
Polo contrario a Xunta de Galicia si nos subvencionou o proxecto de fortalecemento 
dos grupos de aforro de Mersa  por 47.624 €. 
O proxecto de desenvolvemento dos grupos de aforro de Addis Abeba, foi 
subvencionado con  5.777,40 € por Menoria e o resto por Implicadas. 
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2.- Local de Implicadas en Camelias 49 
 
O longo do ano 2008 seguimos mantendo o local propio de implicadas, que como se 
pode ver ten un gran incremento de gastos con respecto a 2007. 
Temos que ter en conta que no ano 2007 empezou a funcionar no mes de outubro. 
 
 
Ingresos 
 
Na mesma comparación entre os dous anos a subida dos ingresos é dun 13%. As 
partidas mais importantes son: 
 
1.- Financiación   propia 
 
Base asociativa incremento dun 7% nas cotas , recadando un total de 9.939 €. O 
movemento o longo do 2008 foi o seguinte: 
 
 Numero de socias/os o fin de 2007     69 
 Altas de socias/os no ano 2008       4 
 Baixas de socias/os no ano 2008   - 2 
 Base asociativa o fin de 2008     71 

 
 2.- Financiación Xunta de Galicia 
       2008  2007 
 Desenvolvemento urbano de Tiruchy   --------  --------  
 Sensibilización     12.748 €   30.700 € 
 Fortalecemento grupos de aforro en Mersa 47.624 € 27.980 € 
 Consellería de cultura       2.885 €   4.000 € 
 Fortalecemento    -------   € 18.000 €  
 Política lingüística      1.807 € --------- 
 Voluntariado       3.589 € --------- 
 
 TOTAL      68.653 € 80.680 € 
 
 3.- Financiación local  
        2008  2007 
 Concello de Lugo        5.500 € 2.200 €  
 Concello de Oleiros       -------  € 1.829 €  
 Concello de Santiago       -------  € 2.400 € 
 Fondo Galego de Cooperación         5.022 € 5.022 € 
 Concello do Ferrol                 18.978 € 
 TOTAL            29.500 € 11.451 € 
 
 4.- Financiación particular 
        2008  2007 
 Menoria       5.777 €  5.777 € 
 Caixagalicia      --------  5.000 € 
 
 TOTAL       9.777 €  ------- 
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               CONTA DE RESULTADOS ( PERDAS E GANAN CIAS )
IMPLICADAS/OS NO DESENVOLVEMENTO Data 31-12-2008

PERIODO: 01-01-08 / 31-12-08

DEBE EXERCICIO 2008 EXERCICIO 2007 % HABER EXERCICIO 2008 EXERCICIO 2007 %

 
# GASTOS …………………………………………………………………………………………..………………..………………..……………………………161.864,82 115.293,86 40% # INGRESOS …………………………………………..……………………………………………………..149.544,22 132.593,89 13%

> DESENVOLVEMENTO URBANO EN TIRUCHY 11.090,00 32.399,37 -66% > FINANCIACIÓN PROPIA …………………………. .....…........... .......................…...……………………………40.612,46 29.617,86 37%

11.000,00 29.800,00 -63% 9.939,00 9.274,00 7%

90,00 256,45 -65% 17.488,99 11.942,86 46%

2.169,12 -100% 8.906,19 7.191,09 24%

173,80 -100% 1.501,25

425,20

> REHABILITACION E DESENVOLVEMENTO EN KARAIKAL ………… .……………………………………………………………3.021,00 4.036,00 -25% 2.351,83 1.209,91 94%

3.000,00 4.000,00 -25%

21,00 36,00 -42% > FINANCIACIÓN XUNTA DE GALICIA .…................. ..............……………………………68.653,50 80.680,00 -15%

3.589,52 0,00

>  FORTALECEMENTO DOS GRUPOS DE AFORRO EN MERSA………… .……………………………………………………………50.445,09 8.863,24 469% 12.748,00 30.700,00 -58%

50.178,71 8.558,00 486% 47.624,00 27.980,00 70%

256,45 -100% 2.884,98 4.000,00 -28%

266,38 48,79 446% 18.000,00 -100%

1.807,00

> PREVENCION DO INFANTICIDIO FEMININO EN SALEM ………… .……………………………………………………………7.560,76 5.297,40 43%

7.511,20 5.022,40 50% > FINANCIACIÓN LOCAL .…………………...................... ..........……………………………29.500,40 11.451,86 158%

256,45 -100% 3.300,00 2.200,00 50%

49,56 18,55 167% 1.829,46 -100%

2.400,00 -100%

> CREACION E DESENVOLVEMENTO DE GRUPOS EN ADDIS ABE BA ……..…….. 12.711,80 6.923,25 84% 18.978,00

12.654,80 6.900,00 83% 2.200,00

57,00 23,25 145% 5.022,40 5.022,40 0%

> PROXECTO CRISOL …………….………………………………………………………… 0,00 6.022,04 -100% > FINANCIACIÓN PARTICULAR.………………….................. ..............……………………………5.777,86 10.844,17 -47%

6.022,04 -100% 5.777,40 5.777,40 0%

5.000,00 -100%

> SENSIBILIZACION…………….………………………………………………………… 32.628,35 31.919,73 2% 0,46 66,77 #DIV/0!

1.764,65 -100%

1.073,53 730,77 47% > RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.…………………............... .................……………………………5.000,00 0,00

1.917,22 3.955,96 -52% 5.000,00

884,00 2.550,48 -65%

2.375,68 2.534,20 -6% # RESULTADOS DO EXERCICIO (perdas) ………...………………………… …………….12.320,60 0,00

5.000,36 -100%

4.638,39 -100%

0,00 2.243,44 -100%

3.122,59 -100%

1.170,99 217,55 438%

2.464,14 5.161,34 -52%

4.156,20

10.922,60

5.163,99

2.500,00

> COMUNICACION…………….………………………………………………………… 10.088,61 8.908,77 13%

10.088,61 8.908,77 13%

> FORMACION DO VOLUNTARIADO…………….……………………………………………… …………4.421,20 3.236,57 37%

954,91 -100%

4.015,46

405,74 2.146,93 -81%

134,73 -100%

> GASTOS IMPLICADAS …………….…………………………………………………………23.481,31 7.687,49 205%

5.568,00 1.392,00 300%

8.595,36 1.792,00 380%

2.404,91

811,15 486,40 67%

3.003,26 715,68 320%

1267,21 630,69 101%

1.226,16 1.588,72 -23%

150,00 150,00 0%

304,28 225,19 35%

556,81 -100%

150,98 150,00 1%

> PUBLICACIONS …………….………………………………………………………… 6.416,70 0,00

3.274,10

2.000,00

1.142,60

   

# RESULTADOS DO EXERCICIO (BENEFICIOS) ………...……………… ………………………. 0,00 17.300,03 -100%

# TOTAL ……………………..…………………………..……………………………………….161.864,82 132.593,89 # TOTAL ……………………..…………………………..……………………………………….161.864,82 132.593,89 0,13

· Tansferencias………..……………..………………………………………………… ·Cotas asociadas/os ……................................................…….………………….

· Folletos divulgativos………..…..............………………………………………………….. . Doazóns..............................................................................................…….………………….

· Outros gastos………..…..............……………………………………… · Ingresos  captación de recursos...............................................…….………………….

· Gastos bancarios………..…..............…………………………… · Ingresos  Derechos libro O son das buguinas..............................................…….………………….

· Ingresos  Derechos libro Vanakkam.......................................…….………………….

· Ingresos  Derechos libro Usha...............................................…….………………….

· Tansferencias………..……………..…………………………………………………

· Gastos bancarios………..…..............………………………………………………………

· Voluntariado...................................................................................…….………………….

· Sensibilización...................................................................…….………………….

· Tansferencias………..……………..………………………………………………… · Fortalecemento grupos de aforro en Mersa.........................................................…….………………….

· Folletos divulgativos………..…..............……………………………… · Conselleria de cultura........................................................…….…………...………….

· Gastos bancarios………..…..............……………………………………………………… · Fortalecemento……...…...........................................................…

· Política lingüística...................................................................…….………………….

· Tansferencias………..……………..…………………………………………………

· Folletos divulgativos………..…..............……………………………… · Concello de Lugo......................................................................…….………………….

· Gastos bancarios………..…..............……………………………………………………… · Concello de Oleiros..................................................................…

· Concello de Santiago..................................................................

· Concello do Ferrol.....................................................................…….………………….

· Tansferencias………..……………..………………………………………………… · Concello do Vigo.....................................................................…….………………….

· Gastos bancarios………..…..............……………………………………………………… · Fondo Galego de Cooperación..................................................................…….………………….

· Salarios…………...…..…..............……………………………… · Menoria……………………….................................................................…….………………….

· Caixagalicia……………………......................................................

· Intereses bancarios.................................................…….……………………….

· Clubs de cooperacion………..……………..…………………………

· Implicate…………...…..…..............………………………………………………………

· Axenda solidaria…………...…..…..............……………………………………………………… ·Resultados extraordinarios ( Premio eu tamén navegar)……………………………………....................................................................…….………………….

· Clubs de Lectura…………...…..…..............………………………………………………………

· Memoria anual…………...…..…..............………………………………………………………

· Presentacion e difusion documentais a semente…………...…..

· Publicidade….….……..………………………………………………….

· Audiovisuais…….………..……………………………………………………………

· Conferencias  Doctora Manimekalai…………...…..…..............

· Exposicións…………...…..…..............………………………………………………………

· Vanakkan…………...…..…..............………………………………………………………

· Conferencias  Ambal e Bobby………...…..…..............………………………………………………………

· Auga para Etiopia…………...…..…..............………………………………………………………

· 10 anos de Implicadas………...…..…..............………………………………………………………

· Ano do xenero……...…..…..............………………………………………………………

· Desenvolvemento plan de comunicación…………...…..…..............………………………………………………………

· Creacion e mantemento plataforma de formación virtual……………

· Manual do voluntario………..…..............…………………………………………………..

· cursos de formación………..…..............…………………………………………………..

· Folletos divulgativos………..…..............………………………………

· Aluguer Local………..……………..…………………………………………………

· Salarios…………...…..…..............………………………………………………………

· Folletos divulgativos………..…..............…………………………………………………..

· Gastos de viaje…………...…..…..............………………………………………………………

· Electircidade, auga, telefono…………...…..…..............………………………………………………………

· Gastos de envio…………...…..…..............………………………………………………………

· Outros gastos…………...…..…..............………………………………………………………

· Cota da coordinadora…………………...................................................................

· Gastos Bancarios………………………………………………………………………………

· Gastos extraordinarios………………………………………………

· Seguro voluntariado…………………...................................................................

· Unidade Didáctica de Etiopia………..……………..…………………………………………………

· Unidade Didáctica do libro Vanakkam………..……………..…………………………………………………

· Boletín………………………..…..……………..…………………………………………………
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qoqoqoqooqoqooqee 

                                         BALANCE DE  SITUACIÓN
IMPLICADAS/OS NO DESENVOLVEMENTO
PERÍODO: 01-01-08 / 31-12-08

Data 31-12-08

ACTIVO EXERCICIO 2008 EXERCICIO 2007 PASIVO EXERCICIO 2008 EXERCICIO 2007

# INMOBILIZADO ……………………………………………………………………..18.312,00 16.429,89 # FONDOS PROPIOS ……………………………………………………………………..60.176,49 72.497,09

> FONDO SOCIAL ……………………………………………………………72.497,09 55.197,06

> INMOBILIZACIÓNS INMATERIAIS ……………………………………………………… …5.533,20 5.533,20 72.497,09 55.197,06

5.533,20 5.533,20

> PERDAS E GANANCIAS (BENEFICIO OU PERDA) ……………………… ………...……..-12.320,60 17.300,03

> INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS …………………………………………………………11.978,80 10.096,69 -12.320,60 17.300,03

9.150,36 7.268,25

2.828,44 2.828,44 # ACREDORES A CURTO PRAZO ………………………………………………………………… …..25.130,30 20.221,17

> INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS ………………………………...…….. 800,00 800,00 > ACREDORES COMERCIAIS  ………………………………………..………………………….24.697,42 18.666,26

800,00 800,00 5.450,25 3.818,72

· Acreedores 19.247,17 14.847,54

# ACTIVO CIRCULANTE ……………………………………………………………………..66.994,79 76.288,37

> OUTRAS DÉBEDAS NON COMERCIAIS  ………………………………………..… ……………………….432,88 1.554,91

> DEBEDORES ……………………………………………….…………………….56.136,42 68.749,53 216,88 647,34

1.000,00 1.158,68 · Facenda Publica acrredor ……………………….. 216,00 907,57

55.136,42 67.590,85

> TESOREIRIA  ………………………………………..………………………….10.705,76 2.767,86

423,23 142,42

10.282,53 2.625,44

> AXUSTES POR PERIODIFICACION ………………………………………..………………………….152,61 4.770,98

152,61 4.770,98

TOTAL ACTIVO 85.306,79 92.718,26 TOTAL PASIVO 85.306,79 92.718,26

· FONDO SOCIAL ……………………………...…………...…………………………….

· Aplicaciones informáticas  …………………………………….……………………

· PERDAS E GANANCIAS (Perdas) ……………...………………..………………….

· Mobiliario  …………………………………….……………………

· Equipos para o preoceso de informació  ………….......

.Fianza local………………….………................…………. · Proveedores………………………………………………………………………………

· Organismos Seguridad Social acreedores  ………………………………………

· Clientes……..….…………………………………………………………...…………….

· Administarcions Publicas por subvencions………………………......................................................

· Caixa …………...……………..................................................................0.................

· Bancos …………...……………........................................................................

· Gastos anticipados …………...……………..................................................................0.................


