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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 tódalas persoas nun exercicio de corresponsabilidade entre Galicia 
e as sociedades civís do Sur. 
 
VISIÓN  
Implicadas entende a cooperación ó 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 é unha organización independente, aconfesional e 
apartidaria. 

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

• Implicadas fomenta as prácticas democráticas e a toma de decisións 
conxuntas dentro da súa estrutura interna. 

• Implicadas traballa desde o enfoque de xénero a tódolos niveis, o cal 
implica unha política activa para acadar a superación da discriminación 
das mulleres e para que a súa voz se escoite no mundo. 

• Implicadas cre no dereito dos pobos ó desenvolvemento, tanto a nivel 
colectivo como individual, e en particular ó desenvolvemento en pé de 
igualdade dos grupos discriminados, máis en concreto as mulleres, que 
a pesar de constituírmos a metade da poboación, seguimos sendo 
maioría no colectivo das persoas pobres do mundo por razóns de 
xénero. 

• Implicadas é unha organización crítica coa sociedade do primeiro 
mundo. 

• Implicadas traballa en pé de igualdade con organizacións cívicas dos 
países do Sur que compartan os mesmos principios e criterios 
xenéricos. 

• Implicadas fundamenta nos criterios de sustentabilidade e autoxestión 
das comunidades as súas intervencións no terreo, de xeito que se dea 
unha resposta axeitada ás necesidades que expresen as comunidades 
do Sur. 

• Implicadas é unha organización de base voluntaria. 



• Implicadas non contempla o envío de cooperantes ou voluntariado ós 
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 Implicadas. 

• Implicadas define como países prioritarios da súa actuación a India polo 
vínculo inicial e os países menos adiantados segundo a definición das 
Nacións Unidas. Implicadas 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 
Implicadas ou a través de organizacións de fóra de Galicia) e terceiro 
porque pensamos que cómpre dar voz a esas comunidades coas que 
nos unen vínculos de lingua ou emigración e coas que nos ten que unir 
por forza só o sentido da xustiza. 

• Implicadas 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. 

• Implicadas 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. 



2. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
2.1. MELLORA E AMPLIACIÓN DA BASE ASOCIATIVA 
 
Durante o ano 2010 Implicadas centrou unha grande parte dos seus esforzos 
en ampliar a súa base asociativa. A redución de fondos para a cooperación por 
parte de doadores externos fixo máis urxente o compromiso da organización 
coa súa independencia económica e a participación social. En outubro de 2010 
a organización contaba con 84 socias, a finais de 2010 con 154, un aumento 
sen precedentes nos 12 anos de traballo anteriores.   
 
1 DE 200 
En agosto de 2010 IMPLICADAS decidiu que resultaba de urxencia ampliar en 
200 socias a súa base para poder manter os proxectos de cooperación que 
estaban en marcha e sen ningún tipo de financiamento externo. Esta situación 
de extrema gravidade levou a que a organización seleccionase o proxecto de 
Erradicación do Infanticidio Feminino como o máis prioritario e ao redor do cal 
se puidese artellar unha campaña de captación de socias/os ao longo do ano. 
Dende o mes de agosto traballouse de forma intensa na elaboración das 
mensaxes e imaxes a través dunha Guía de comunicación da campaña e o 
soporte gráfico proporcionado de xeito voluntario por Desoños. O obxectivo da 
campaña definiuse como chegar a 200 socias novas antes de xuño de 2011. A 
cifra das 200 xoga tamén coas 200 nenas que de cada 1000 nenos faltan en 
Salem. 
 
A campaña decidiuse que tería unha parte de accións de rúa e outra de 
accións virtuais. 
 
ACCIÓNS DE RÚA  

• Presentación da campaña 1de200 en Santiago de 
Compostela 

A campaña lanzouse o 6 de outubro en Santiago de 
Compostela coa presenza de Luís Tosar, tras realizar unha 
acción de arte guerrilleira pola que se penduraron tarxetas 
nas árbores da Alameda co texto “Tes unha cita con Luís 
Tosar”. A presenza de xente e impacto nos medios foi 
significativo, así como o incremento no número de socias/os. 



 

 

• Presentación da campaña 1de200 en Lugo 

A presentación en Lugo inseriuse dentro dos actos que rodearon a exposición 
“Os meus ollos, as túas mans” e contouse coa presenza dun nutrido grupo de 
ilustradoras e voluntarias. Contouse coa colaboración de Anxo Moure para 
unha sesión de contacontos. 

 

 

 

 

 

• Presentación da campaña 1de200 en Vigo 

O sábado 11 de decembro tivo lugar o 
lanzamento da campaña 1 de 200 na cidade 
de Vigo. A presentación realizouse no Calvario 
de 11:30 a 13:00 e contou coa presenza e 
colaboración de Uxía, cantautora galega, e 
María Reimóndez, presidenta de Implicadas no 
Desenvolvemento. Na súa exposición 
comentaron cal era o obxectivo da campaña e 
animaron as persoas a facerse socias. Uxía 
deleitounos ademais con dous dos seus 
temas. O evento contou tamén coa participación da charanga “Pandereiteiros e 
Pandereiteiras da ACF” e de diferentes asociacións de baile e música 
tradicional. 

 
ACCIÓNS EN INTERNET 

O día do lanzamento da campaña activouse a páxina web específica 
www.200implicadas.com  con importantes contidos tanto textuais como 
audiovisuais e tamén se comezou a difundir no facebook e no blog. 

 

200 MÚSICAS 



A finais de de 2010 lanzouse tamén a iniciativa 200 músicas para intentar 
colaborar con músicas/os galegas/os que axudasen a difundir a campaña nas 
súas actuacións. Dentro desta iniciativa Implicadas estivo presente no Cantos 
na Maré, grazas ao convite de Uxía, que falou da iniciativa e animou ao público 
asistente a facerse socias/os (palabras que foron retransmitidas por Radio3, 
que emitía o concerto en directo) no Pazo da Cultura de Pontevedra. No Centro 
Sociocultural das Fontiñas de Santiago novamente Uxía e Xabier Díaz, en días 
alternos do mes de decembro, promoveron a campaña nos seus concertos 
respectivos. 

 

Esta campaña supuxero un verdadeiro éxito. A finais de ano a organización 
contaba xa con 70 novas socias. 

Toda a información sobre o proxecto e a campaña está dispoñible na páxina 
http://200implicadas.com/ , onde é posible tamén acceder ás imaxes e vídeos 
dos eventos xa celebrados. 

 

2.2. VOLUNTARIADO 
 

O voluntariado é a base do traballo de Implicadas no Desenvolvemento xa que 
a organización só conta cunha traballadora contratada a tempo parcial. Tódalas 
actividades que lle son propias á organización dependen do traballo voluntario 
que se atopa espallado por todo o territorio galego e mesmo fóra de Galicia.  

Xa dende os inicios da súa andaina os grupos de voluntariado acordan deseñar 
unha programación de actividades dirixidas a acadar os seguintes fins: 

−  Sensibilizar a poboación sobre o tema da pobreza no mundo e as 
responsabilidades das sociedades máis desenvolvidas  

− Darlle a coñecer a labor de Implicadas á cidadanía  
− Participar en redes de cooperación ó desenvolvemento ou de promoción da 

igualdade de xénero  
− Atraer novas socias e voluntarias para Implicadas no Desenvolvemento 
− Recadar fondos para os proxectos de Implicadas no Desenvolvemento 

Con estes obxectivos, Implicadas promove dous tipos de voluntariado: 
presencial e virtual. Ámbalas dúas modalidades de voluntariado son igualmente 
importantes e decisivas á hora de levar a cabo o labor de Implicadas. 

 
VOLUNTARIADO PRESENCIAL  

Na actualidade Implicadas no Desenvolvemento conta con grupos de 
voluntariado estables en cinco das principais cidades de Galicia: Lugo, 
Santiago, Pontevedra, Vigo e A Coruña. Un destes grupos (o da Coruña) foi 
creado durante o ano 2010. 

Cada un destes grupos ten 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 queren pertencer. 



Cada grupo presencial de voluntariado reúnese, a lo menos, unha vez ó mes 
para desenvolver a súa programación e contan cunha coordinadora, elixida 
polo grupo e que forma parte da Xunta Directiva. 

Entre os proxectos de Implicadas encóntrase a creación de grupos de 
voluntariado noutras cidades e vilas de Galicia.  

LUGO 

O obxectivo principal na planificación para o ano 2010 centrábase na creación 
e consolidación dun grupo de voluntariado na cidade de Lugo, pois nos anos 
anteriores non se acadou o número de persoas necesarias malia os esforzos 
realizados por parte da organización. Respondendo a esta necesidade, o día 
14 de outubro de 2010, nas oficinas do STEG constitúese o novo grupo de 
voluntariado de Implicadas no Desenvolvemento de Lugo. Hoxe en día o grupo 
está formado por 4 voluntarias e todo indica que serguirá aumentando, a xulgar 
polo interese dalgunhas persoas que recentemente se achegaron á 
organización. 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

O grupo de Santiago de Compostela, composto por cinco voluntarias, 
organizou no ano 2010 actividades de continuidade como os Clubs de lectura, 
colaborou no lanzamento da campaña 1 de 200 e en diferentes feiras como se 
pode ver no resto da memoria. Igualmente, o grupo formou un grupo de aforro. 
Este quedou constituído o día 13 de decembro do 2009 en base ás seguintes 
consideracións xerais: os estatutos son aceptados por tódalas integrantes e 
serán os que rexen o funcionamento do grupo e o grupo de aforro está o abeiro 
de Implicadas No Desenvolvemento. 

O grupo contou no seu comezo con sete integrantes que se reuniron unha vez 
ó mes; o obxectivo principal deste grupo de aforro  será fomentar a 
solidariedade social e económica entre as súas integrantes e promover 
actitudes tanto internas como externas que se axusten aos obxectivos de 
Implicadas. Ó longo do ano 2010 o grupo foi sufrindo diversas modificacións en 
número e, por suposto en movemento económico.  
Por un lado pasouse de sete integrantes a cinco. Por outro, concedéronse dous 
créditos a dúas integrantes do grupo.  Seguíronse as reunións mensuais e o 
aforro. A día de hoxe cada compoñente ten aforrado 140 €  e o grupo ten un 
fondo de 725 €. 
A avaliación é positiva  pois cumpre o obxectivo previsto mais as integrantes 
desexan intercambiar esta experiencia con outros grupos/colectivos para os 
que tamén poida ser útil asi como mellor o seu propio grupo e dinamizalo. 

 

 

VIGO 

Durante o ano 2010 o grupo de voluntariado de Vigo reduciuse lixeiramente en 
número, polo que algunhas das actividades planificadas non puideron levarse a 
cabo. Con todo, a finais de ano houbo novas incorporacións e retomáronse 



varias actividades. As que puideron realizarse durante o ano 2010 están 
recollidas no resto da memoria. 

 

PONTEVEDRA 
 

O grupo de voluntariado de Implicadas No Desenvolvemento de Pontevedra 
constitúese a finais de 2009 e comeza a súa actividade a principios de 2010. 
Neste momento o grupo está formado por  3 voluntarias e 2 colaboradoras. 

 

A CORUÑA 

O grupo da Coruña, formado ata o momento por catro voluntarias, comeza a 
funcionar (por vez primeira na cidade) en outubro de 2010. Co obxectivo de dar 
a coñecer a organización na súa comunidade e recadar fondos, levaron a cabo 
xa o reparto e venda de Axendas do Desenvolvemento 2011, que foron 
depositadas en 17 locais da cidade e arredores e das que xa se vendeu a 
maior parte.  

 
VOLUNTARIADO VIRTUAL  
Debido á multiplicidade de tarefas a desenvolver pola organización, Implicadas 
conta con grupos de traballo virtuais, especializados en diferentes eidos de 
actuación: 

� Prensa e comunicación 
� Tradución 
� Elaboración de documentación 
� Elaboración de proxectos 
� Coordinación de exposicións 

A clave deste traballo radica no aproveitamento da 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 existen ficheiros “en liña” no que as voluntarias poden 
consultar toda a documentación que se vai xerando.  

 

FORMACIÓN 

A formación resulta a base fundamental para que o voluntariado poida traballar 
de forma coherente e cos apoios necesarios. Dende este punto de vista, a 
organización facilitou os seguintes cursos de formación durante 2010. 

 

• Xornada de Formación Básica sobre a ONGD   

Esta actividade formativa  tivo lugar o 10 de abril en Pontevedra. A xornada foi 
impartida de forma conxunta para o grupo de voluntariado de Vigo e 
Pontevedra e consistiu na exposición detallada do labor, os obxectivos e as 
actividades levadas a cabo por Implicadas. 

• Xornadas de Formación en Xénero   



Estas xornadas entorno ao tema do xénero, foron celebradas en Gandarío 
entre o 8 e o 9 de maio. 

 

2.3. DISEMINACIÓN DA VISIÓN E MISIÓN DE IMPLICADAS 

• Ciclo Formativo “VANAKKAM” 

No 2010 Implicadas no Desenvolvemento desenvolveu un ano máis o ciclo 
formativo Vanakkam, palabra procedente da lingua támil que significa benvidas. 
Os obxectivos deste ciclo son tanto a formación no eido da Cooperación 
Internacional coma a difusión de Implicadas non só en Galicia senón tamén nos 
países do sur. 

O ciclo Vanakkam consta de dúas partes: unha presencial e outra “sobre o 
terreo”, posto que as persoas que o desexen teñen a posibilidade de viaxar á 
India o coñecer in situ o traballo de Implicadas. 

Durante o ano 2010 matriculáronse un total de 20 persoas, das cales 11 fixeron 
a viaxe acompañadas pola Coordinadora do Vanakkam, Blanca Rodríguez. 

 

 

 

• CAMIÑO DA AUGA 

Campaña celebrada polo grupo de 
voluntariado de Pontevedra co obxetivo de 
sensibilizar á poboación sobre dificultade 
de algúns paises do mundo para acceder a 
un ben tan básico como é a auga e das 
consecuencias que ten para o 
desenvolvemento do país e sobretodo 
para as mulleres, fixemos o camiño da 

auga na cidade de Pontevedra. Esta actividade foi proposta pola directiva e 
organizada polo grupo de voluntariado desta cidade repetindo así o labor 
efectuado en Santiago e Lugo en anos precedentes. O evento tivo lugar o 12 
de xuño e participou o Concello de Pontevedra, diversas asociacións de 
mulleres e Pavís Pavós. 

 

 



• IMPLÍCATE: Noite de música e palabra 
solidaria  

Por primeira vez, o Implícate celebrouse a 
principios de ano, no canto de a finais e en 2010 
o cambio de data resultou ser produtivo dado 
que foi o ano con máis afluencia e recadación.  

Este evento conta coa colaboración desinteresada de importantes figuras da 
cultura galega e ten xa un recoñecido prestixio. Na edición organizada durante 
o ano 2010 estarían representados novamente diferentes eidos das artes, 
dende a danza e a música ata o teatro e a literatura. Nela participaron Narf, 
Antón Reixa, Pisando Ovos, Cándido Pazó, Ana Romaní, Susana Seivane, 
Chévere, Mª Xosé Queizán, Lino Braxe (quen finalmente non puido asistir por 
problemas de saúde pero enviou un poema que leu Luís Tosar) e Carmen Rey. 
O festival foi presentado por Yolanda Castaño e Luís Tosar e entregouse o 
premio Implicada do Ano a Amelia García Ervella. 

 

 

• “ Os meus ollos, as túas mans ”. Xornadas e exposición   

Este proxecto consistiu na organización de xornadas de intercambio, formación 
e interacción entre o voluntariado que forma Implicadas e 10 ilustrador@s, que 
representaron graficamente, despois dunha xornada de dinámicas de 
coñecemento entre ámbolos dous grupos, a visión que o voluntariado lles 
transmitiu do traballo de Implicadas nestes últimos 12 anos.  

O encontro tivo lugar o sábado 23 de Outubro na Residencia Xuvenil Lugo II. Ó 
día seguinte, voluntariado e ilustradoras situáronse na Praza Maior entre as 
11.00 e as 14.00 horas para presentar a nova campaña na cidade de Lugo. O 
voluntariado repartiu información, folletos e testos con terra e sementes, 
ademais de vender material e incluír a novas socias. Mentres, ilustradores e 
ilustradoras comezaron os bosquexos das súas obras. Arredor das 13.00 horas 
a actividade estivo amenizada polo contacontos Anxo Moure, de Contos 
Solidarios. Tamén estivo presente Carmen Basadre, Conselleira de Muller e 
Benestar Social, como representante do concello de Lugo. Esta actividade foi 
posible grazas ó apoio do concello, non só pola axuda económica, senón 
tamén polos permisos,  estruturas e diversos material que se lles solicitou.  

Como segunda parte da anterior actividade creouse unha nova exposición que 
conforma os fondos de Implicadas no Desenvolvemento, formada con 10 
ilustracións das artistas que participaron da convivencia coas voluntarias da 
ONG.  



 

 

• AXENDA DO DESENVOLVEMENTO 2010 

Como vén sendo habitual, Implicadas no Desenvolvemento pon á venda a 
Axenda Solidaria, importante ferramenta a través da que se trata de sensibilizar 
á sociedade galega na súa implicación na cooperación ó desenvolvemento. A 
Axenda Solidaria 2011 aínda está dispoñible nos puntos de distribución e a 
avaliación da súa venda ata o momento é moi positiva, nomeadamente pola 
enorme mellora na súa distribución. É posible conseguila a través paxina web 
da organización (http://www.implicadas.org/ ) ou por mail 
(info@implicadas.org), no propio local de Implicadas, en tendas de comercio 
xusto e en locais amigos que colaboran con Implicadas, así coma en mesas 
informativas e diferentes actividades organizadas pola ONGD. Cómpre 
salientar que se habilitou unha conta de Paypal para facilitar a súa venda por 
Internet. 

 

• EXPOSICIÓNS 

Durante o ano 2010 rotaron por toda Galicia catro exposicións: 10X10, Maquila 
Boutique, O son das buguinas e Auga para Etiopía. Tamén se puxo en marcha 
unha nova, Os meus ollos, as túas mans. 

10x10. A exposición 10x10 foi deseñada para conmemorar os dez anos de 
traballo de Implicadas. Consta de 10 estruturas, a modo de cubos, 
autosostibles, cunha lona a cada lado na que se inclúen textos, fotografías e 
ilustracións explicativas da filosofía, traballo e obxectivos desta organización. A 
exposición tivo lugar nos seguintes lugares:  

- Salnés: do 26 ó 11 de febreiro, EOI de Vilagarcía. 
- Pontevedra: do 6 ó 21 de abril, Facultade de CC. Sociais de Pontevedra. 
- Pontevedra: do 15 ó 29 de setembro, Fundación Caixagalicia. 
- Compostela: do 15 de novembro de 2010 ó 10 de xaneiro do 2011 na 

Escola Oficial de Idiomas. 

Maquila Boutique.  É unha exposición de artistas plásticas na que se denuncia 
a explotación na industria téxtil e na que se propoñen alternativas a esta 
explotación. Consiste na presentación, coma nunha tenda de roupa, de 
diferentes pezas baseadas nos produtos de compañías con informes de 
explotación nos países do Sur. Xunto coas pezas expóñense paneis 
informativos que falan da explotación, propoñen alternativas e incluso estudos 



de caso. A exposición tivo lugar en Compostela, na Facultade de Historia, entre 
o 5 e o 25 de maio de 2010. 

 

O son das buguinas.  Exposición que trata sobre a tsunami que asolou o 
sueste asiático no ano 2004 e xorde como complemento ó libro que leva o 
mesmo nome e que foi editado por Implicadas en colaboración coa editorial 
Xerais. Os dereitos de autor foron destinados ó proxecto que a ONG ten en 
Karaikal – zona costeira da India que fora arrasada pola tsunami-. A exposición 
está composta por fotografías de Paco Vilabarros e textos da escritora e 
presidenta de Implicadas, María Reimóndez. Tivo lugar na mediateca do Grilo 
(Teo) entre o 15 de maio e o 15 de xuño de 2010.  

 

Auga para Etiopía . Con esta exposición denúnciase a desigualdade na xestión 
da auga nos países do Sur, onde a súa carencia non é unha cuestión de falta 
de recursos, senón de distribución e uso. Países tan secos como Arabia Saudí 
(100mm/ano) non experimentan problemas de auga mentres que outros moito 
máis vizosos, coma Etiopía (500 mm/ano), viven nunha situación de carencia 
permanente. A falta de investimento en infraestruturas fai que a auga non 
chegue á poboación. A exposición tivo lugar no teatro Principal de Pontevedra, 
no marco do proxecto Camiño da Auga , do 31 de maio ó 12 de xuño.  

Ademais, como parte da actividade Os meus ollos, as túas mans  que tivo 
lugar na cidade de Lugo en novembro, levouse a cabo 
nesta mesma cidade a exposición do mesmo nome. Nela 
preséntase o traballo de diferentes ilustradoras e 
ilustradores que, a través das súas obras e despois da 
súa convivencia co voluntariado de Implicadas, reflicten a 
visión que este lles transmitiu do seu traballo na 
organización. Estes traballos puideron verse entre o 23 
de novembro e o 23 de decembro no Mesón do Forno 
(Rúa Río Ser). 
 

• CLUBS DE LECTURA 
 
Co obxectivo de dar a coñecer as culturas do Sur e de implicar o sector cultural 
galego nunha cooperación feita desde Galicia, Implicadas elaborou a seguinte 
proposta que combina o compromiso coa cultura galega e coa 
solidariedade galega  baixo as actividades dos CLUBS DE LECTURA . 
 
Os primeiro club de lectura foi posto en marcha pola nosa organización no ano 
2007 na cidade de Lugo e, dada a boa acollida desta actividade, pronto foi 
creado outro club de lectura en Compostela. Na actualidade, Implicadas 
traballa na mellora do funcionamento dos mesmos, para así poder chegar a un 
maior número de participantes.  
 
Funcionamento 

O funcionamento do club de lectura de Implicadas no Desenvolvemento é o 
seguinte: 



• o grupo de voluntariado de Implicadas 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 as datas para a reunión en grupo. 

• A ONG elabora carteis, folletos e anuncios informativos dos clubs de lectura 
nos que se inclúe información xeral sobre o club de lectura, as obras 
propostas e as datas e lugares establecidos para a reunión das persoas que 
queiran participar. 

• Nas datas establecidas na programación dos clubs de lectura, o 
voluntariado de Implicadas e todas aquelas persoas interesadas en 
participar nesta actividade reúnense nos lugares establecidos para analizar 
conxuntamente 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 Implicadas, que ademais se 
encarga de levar a cabo unha primeira toma de contacto co tema e de 
presentar a obra ante as persoas participantes. 

• Para estas xuntanzas intentase que acudan @s autor@s do libro para 
afondar máis no contido da obra cos seus comentarios. No caso de que a 
presenza da autora ou autor non sexa posible, cóntase cunha persoa 
convidada que teña relación co tema do libro e que poida achegar a súa 
experiencia persoal ó debate. 

• Deste xeito, as participantes comentan aqueles aspectos que lles resultaron 
interesantes ou novidosos sobre a obra. Este tipo de reunións crea unha 
relación de empatía, reforzando o valor da lectura. 

Entre os aspectos imprescindibles para o bo funcionamento dos clubs de 
lectura destacamos os seguintes: 

� Divulgación da actividade a través de diversos medios para informar ó 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 as 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 prestarlles ós 
participantes e ó voluntariado e facilitar así a adquisición 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. 

 
Obxectivos perseguidos cos 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 @s autor@s e traductor@s galeg@s. 

5. Dar a coñecer Implicadas 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). 

As obras tratadas durante o ano 2010 foron as seguintes: 
Título Cidade Convidad@ Data 
Así nacen as baleas  Compostela Anxos Sumai 22/03/ 2010 
Pirata  Pontevedra María Reimóndez 13/05/2010 
Tres mulleres galegas de 
armas tomar: María Balteira, 
María Castaña e María Soliño  

 

Compostela Guillermina 
Domínguez        

31/05/2010 

 O club da calceta (libro + 
película) 

Compostela María Reimóndez e 
Antón Dobao 

02/11/2010 

Cartas de amor Pontevedra Fran Alonso 03/11/2010 
Camiñan descalzas polas 
rochas 

 

Lugo Belén Regueiro e 
Carlos Valdivieso 
(representantes de 
Amnistía 
Internacional en 
Lugo) 

29/11/2010 

 

 

• Club de lectura de Lugo: Camiñan descalzas polas rochas 

 

A xuntanza tivo lugar o 29 de novembro de 2010 ás 20:00, na Cova da Terra. 
Como persoas convidadas formaron parte Belén Regueiro e Carlos Valdivieso 
(representantes de Amnistía Internacional en Lugo). 

 

 



• Club de lectura de Santiago 

- Así nacen as baleas . Anxos Sumai  
Xuntanza: 22 de marzo de 2010. 

- Tres mulleres galegas de armas tomar: María Balteira, María Castaña e 
María Soliño. Guillermina Domínguez        
Xuntanza: 31 de maio de 2010. 

- O club da calceta (libro + película). María Reimóndez e Antón Dobao. 
Xuntanza: 2 de novembro de 2010. 
 

As sesión tiveron lugar na Casa das Crechas e nos Bar M*, onde as persoas 
interesadas podían ademais recoller previamente, en réxime de préstamo, 
exemplares das obras tratadas. Nas tres sesións realizadas contamos coa 
presenza ben dos autores ben de persoas relacionadas coa temática das obras 
escollidas así coma coa participación media dunhas 10 persoas. 

O día 26 de abril estaba prevista a xuntanza do club de lectura correspondente 
á obra Coma se non existise, de Laura Bugallo, pero por motivos alleos ó 
grupo, a autora non puido asistir e a sesión foi suspendida. 

  
Club de lectura con María Reimóndez e Antón Dobao 

 
  

 
• Club de lectura de Pontevedra-Poio 
En colaboración co club de lectura da biblioteca de Poio decidimos empregar 
unha sesión cada tres meses que se adicará a Implicadas no 
Desenvolvemento. Os libros lidos ata o de agora foron: 
•  Pirata. María Reimóndez. 

Xuntanza: 13 de maio (Asistencia: 15 persoas). 
•  Cartas de amor. Fran Alonso 

Xuntanza: 3 de novembro (Asistencia: 23 persoas). 
 
 
CLUB DE LECTURA VIRTUAL  



Implicadas no Desenvolvemento organizou entre novembro de 2009 e xuño de 
2010 un Club de Lectura Virtual para todas aquelas persoas que están 
interesadas na lectura e preocupadas polas problemáticas que afectan ó 
mundo no que vivimos, pero que non poden asistir ós clubs presenciais de 
Implicadas.  

Ó longo de oito meses, as 14 persoas asistentes ó CLV leron 6 libros. Con 
cada lectura, as dúas coordinadoras do club foron compartindo coas asistentes 
información básica do libro e do seu autor ou autora e materiais de apoio para 
entender e contextualizar a obra (cine, música, actualidade politíca e cultural, 
etc.). Tamén se creou unha lista de correo a través da cal é posible compartir 
as dúbidas, opinións e experiencias lectoras. Finalmente, cada quince días, 
levouse a cabo unha conversa virtual de aproximadamente unha hora, a través 
do chat, para debater sobre cada libro e sobre as distintas temáticas sociais 
tratadas. Sempre que foi posible, contouse coa presenza do autor ou autora, 
para que as persoas participantes no club puideran preguntarlle as súas 
dúbidas sobre a temática ou sobre o proceso da escrita. 

As lecturas propostas no club de lectura virtual durante o ano 2010 foron as 
seguintes: 

A miña planta de laranxa lima 
Autor: José Mauro de Vasconcelos 
Tradutora: María Isabel Cornes Ríos 
1a Xuntanza: 2 de decembro de 2009 
2a Xuntanza: 16 de decembro de 2009 

 
O home é un grande faisán no mundo 

Autora: Herta Müller  
Tradutor: Franck Meyer 
Xuntanza: 13 de xaneiro 

 
O son das buguinas  

VV. AA. a prol de Implicadas no Desenvolvemento : Marilar Aleixandre, 
An Alfaya, Fran Alonso, Rosa Aneiros, Agustín Fdez. Paz, María 
Reimóndez e Dolores Ruíz  
Xuntanza: 27 de xaneiro 
Encontro con Fran Alonso: 3 de febreiro 

 
Ninguén está só 

VV. AA. a prol de Amnistía Internacional : Fran Alonso, Paula 
Carballeira, Fina Casalderrey, Manuel Darriba, Ana Expósito, Agustín 
Fdz. Paz, Jaureguizar, Paco Martín, Antonio Reigosa e Helena Villar 
Janeiro 
Xuntanza: 10 de febreiro 
Encontro con Antonio Reigosa: 24 de febreiro 

 
Sol de Inverno 

Autora: Rosa Aneiros 
1a xuntanza: 3 de marzo 
2a xuntanza: 17 de marzo 
3a xuntaza: 7 de abril 



4a xuntaza: 21 de abril 
Posta en común: 5 de maio  
Encontro con Rosa Aneiros: 12 de maio 

 
Fin de século en Palestina  

Autor: Miguel Anxo Murado 
1a xuntanza: 2 de xuño 
2a xuntanza: 16 de xuño 
Encontro con Miguelanxo Murado: 30 de xuño 

 

As ferramentas 

O blog http://implicadas.blogaliza.org/  recollía información sobre a 
asociación, sobre os clubs de lectura presenciais, sobre as lecturas do club 
virtual e sobre dúas campañas de promoción da lectura específicas do CLV de 
Implicadas.  

O grupo de discusión http://groups.google.com/group/clv-implicadas , con 
14 persoas adscritas, foi o punto de encontro no que tódalas persoas 
participantes no club podían compartir libremente información sobre os libros, 
os seus autores e autoras, outros recursos para achegarse ás temáticas que 
trataban e información práctica sobre o funcionamento do grupo (como horas, 
días e mecánica dos encontros). 

O núcleo da comunicación do grupo eran as conversas virtuais. Realizáronse 
17 encontros a través do chat de Gtalk , nos que participaron en total 14 
asistentes e 4 autor@s. A media de participantes foi de 8 persoas por encontro, 
non sendo o número nunca inferior a 6. Os encontros no chat para a posta en 
común da lectura periódica foi activa e prolongáronse ás veces 15-20 minutos 
máis alá da hora prevista. Moi destacable foi a participación das persoas 
integrantes do club nos encontros coas/cos autor@s, sendo unha experiencia 
moi enriquecedora en tódolos casos. 

As campañas 

A comunicación externa do CLV artellouse arredor de dúas campañas de 
promoción da lectura: o Para que les? e a Biblioteca Virtual. Realizáronse e 
enviáronse comunicados de prensa, organizáronse entrevistas nos medios 
coas responsables do club e fixéronse mailings a prescritores e prescritoras. 
Ademais, a páxina de facebook http://www.facebook.com/#!/pages/Club-de-
Lectura-Virtual-IND/172852954658 , con máis de 500 siareiros, difundía toda a 
información disposta no blog e, de feito, chegou a rexistrar unha enorme 
actividade. 

• Para que les? 

Nos primeiros días de funcionamento do CLV, lanzouse a través do blog, do 
facebook e dos medios convencionais a seguinte pregunta: Para que les? A 
idea orixinal era publicar unha resposta cada día durante un par de semanas, 
ata a primeira reunión do club, pero a colaboración da xente foi tan abrumadora 
e xenerosa que finalmente se publicaron máis de 120 respostas, ó longo de 
máis de catro meses e medio.  



Ademais, o Para que les? atopou nos centros de ensino unha nova vida, sen 
dúbida, máis longa e frutífera do que as coordinadoras do CLV puideran soñar. 
Por exemplo, a Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia preparou unha mostra 
que levou algunhas das respostas publicadas no blog do CLV de Implicadas a 
máis de cen colexios galegos. Mentres, o CEIP de Andrade en Pontedeume 
realizou un proxecto de lecturas compartidas coas avoas e avós baseado no 
Para que les?. Pola súa banda, o CEIP Virxe da Soidade de As Gándaras, de 
Lugo, propuxo un exercicio de “tormenta de ideas” entre o alumnado de 6º de 
Primaria para descubrir "para que len os nenos".  

Nos seguintes enlaces compártese o marabilloso traballo das bibliotecas 
escolares: 

http://osegrel.blogspot.com/2010/04/para-que-les.ht ml  
http://bibliobaronceli.blogspot.com/2010/04/e-ti-pa ra-que-les.html   
http://biblioafonso.blogspot.com/2010/04/dia-do-lib ro-e-ti-para-que-
les.html   
http://trafegandoronseis.blogspot.com/2010/04/dia-d o-libro.html   
http://bibliobrey.blogspot.com/2010/04/para-que-les _22.html   
http://bibliobelesar.blogspot.com/2010/04/para-que- les.html   
http://bibliotecaceipvistaalegre-burela.blogspot.co m/2010/04/aqui.html   
http://bibliotecaiesanxenxo.blogspot.com/2010/04/ho menaxe-ao-libro-e-
lectura.html   
 

• Biblioteca Virtual 

Aínda baixo a influencia polo abrumador éxito do Para que les?, o CLV lanzou 
unha nova campaña: propúxolles ás persoas participantes que elixisen o último 
título do club entre as lecturas favoritas dos membros do blog e da páxina de 
facebook. Deste xeito, comezouse a construír entre todas e todos a Biblioteca 
Virtual do CLV de Implicadas, unha biblioteca formada polos “libros favoritos” 
de tódalas persoas relacionadas co club dun xeito ou doutro. Nun par de 
semanas, a Biblioteca Virtual tiña xa 30 títulos, 30 libros publicados en galego e 
30 citas de non máis de 240 caracteres que dan conta da súa excepcional 
calidade. Desta listaxe de “libros favoritos” saiu elixido, por votación dos 
membros do clube, o último libro que lemos nesta etapa. 

Conclusión 

A proposta dun club virtual de lectura supuña algúns retos importantes. Un 
deles era o de manter durante varios meses un equilibrio de lecturas e 
asistentes. Coñeciamos a existencia dalgún club semellante, no que se 
empregaba o correo electrónico para facer as postas en común. Quixemos ir un 
pouco máis alá no aproveitamento dos recursos da rede e botamos man do 
chat para conseguir que as postas en común fosen máis participativas e se 
efectuasen “en tempo real”. Tanto a elección do chat como a creación do blog 
como apoio ás lecturas resultaron ser un éxito, non só para as persoas 
integrantes do club, senón tamén para aquelas que visitaron e seguen visitando 
o blog (no periodo 24-12-10 ó 24-01-11 hai un promedio de 4 visitas diarias). 

A lectura, os libros e o interese que despertan sempre deron bó resultado en 
sectores directamente relacionados, pero neste caso conseguiuse ademais un 



nivel de coñecemento do proxecto bastante notable por parte de sectores 
amplos da sociedade, algúns deles non tan cercanos ó mundo da lectura. 

 

MESAS INFORMATIVAS 

 

• Mesa Informativa no San Froilán de Lugo 

Co motivo do lanzamento da “Campaña 1 de 200”, colocouse o 10 de outubro 
de 2010, entre as 11.00 e as 14.00, na Praza de Santo Domingo. O obxectivo 
desta campaña é o de incrementar a súa base asociativa en 200 soci@s ata 
xuño de 2010. Durante a actividade da mesa, dificultada pola climatoloxía, 
repartíronse 30 testos con terra e sementes para que os viandantes as 
plantasen e as coidasen, como símbolo das nenas que deixan de nacer por 
mor do infanticidio feminino, problemática na que incide a campaña. 
Repartíronse ademais cerca de 50 folletos informativos sobre o proxecto para a 
erradicación do infanticidio feminino. 

 

• Feira de ONG’s en Compostela (30 de xaneiro de 2010 ) 

O grupo participou nesta actividade cun posto de venda e información. A 
actividade realizouse o día 30 de xaneiro na Praza Roxa de Santiago de 
Compostela. Unhas 100 persoas recibiron información de Implicadas e a 
recadación por venda de material foi de 75€. 
 
• Posto na festa do Caldo de Ósos de Taboada (14 de f ebreiro 2010) 

O Concello de Tabaoada ofrécelle a varias organizacións, tendas e locais a 
posibilidade de participar cun posto na Festa do Caldo de Ósos que se celebra 
nesta localidade. Implicadas aproveitou a ocasión para poñer na praza un 
stand que recibiu a visita dunhas 250 persoas ó longo da maná e onde se 
recadou a cantidade de 194€. 

 

• Feira de ONGD en Vigo (20 de novembro) 

O Foro de ONGD en Vigo xurdiu como iniciativa da Rede Social Galicia Sur, da 
que Implicadas forma parte dende hai varios anos. 
A actividade tivo lugar o 20 de novembro na 
Alameda de Vigo e contou coa colaboración doutras 
organizacións integrantes da Rede. O obxectivo da 
feira foi o de sensibilizar á cidadanía viguesa sobre 
os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, e 
desenvolveuse en xornada de mañá e de tarde. Na 
feira, ademais de ofrecer información e animar as 
persoas que se achegaban a facerse socias ou 
voluntarias puxéronse á venda materias de Implicadas. Un grupo de teatro 
realizou obradoiros, accións itinerantes, actuacións e contadas dirixidas ás 
crianzas. Tralo evento, tivo lugar no auditorio do Concello un concerto de balde 



da man do grupo “La Habitación Roja”. A recadación non foi, con todo, 
significativa. 

 
• Labor informativo en Pontevedra 

Para dar a coñecer as actividades e proxectos de Implicadas no 
Desenvolvemento distribuíuse información da organización en distintos 
establecementos e centros de interese de Pontevedra e do Salnés. Repartiuse 
un total de 300 folletos en Pontevedra e 150 no Salnés, fíxose un seguimento 
da publicidade e, tendo en conta que dous meses despois non quedaban 
folletos nos locais colaboradores, podemos afirmar que a práctica foi efectiva. 

 
• Posto de venta e información en Culturgal en Pontev edra (26 - 28 de 

novembro) 

A recadación obtida polas vendas foi de 160 euros. 

 

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS E CONFERENCIAS 

• Curso de formación básica en Voluntariado USC 

Cursiño formativo de Implicadas no Desenvolvemento dentro do Curso de 
Formación Básica en Voluntariado da USC, que tivo lugar en Lugo o 19 de 
Novembro ás 19.00 horas, no apartado de Educación para o desenvolvemento. 
A charla de 30 minutos centrouse sobre todo no traballo do voluntariado en 
Galicia e tratou de qué maneira o estudantado da universidade poden colaborar 
con Implicadas. 

• Obradoiro e mesa informativa na EOI de Santiago( 15  de decembro de 
2010) 

Por propia solicitude da EOI, o grupo de voluntariado asume o proxecto de 
facer unha charla-obradoiro na EOI que ten como eixo central o tema da 
campaña 1de200, na que actualmente está a traballar Implicadas e que 
pretende lograr autoxestionar o proxecto de Salem (India) e loitar así pola 
erradicación do infanticidio feminino. 

A actividade asistiron 6 persoas, mentres que pola mesa pasaron unhas 55 
persoas que recibiron información por parte das voluntarias e material 
informativo. A recadación da mesa foi de 120 €. 

A modo de conclusión, pódese afirmar que o grupo acadou con éxito os 
obxectivos previstos para este ano 2010, dando a coñecer as actividades da 
organización no ámbito da cooperación ó desenvolvemento e levando a cabo 
con éxito as tarefas de recadación de fondos. 



 

2.4.  ESTABLECEMENTO DE REDES CON OUTROS AXENTES 
SOCIAIS 

Durante os últimos meses Implicadas no Desenvolvemento aumento nun 50% 
as interaccións con outras organizacións afíns. Ata entón partía dunha liña de 
base 4 redes ou entidades de converxencia coa nosa organización: Amarante, 
Cova da Terra, Menoria e Marcha Mundial das Mulleres. 

Así, Implicadas integrouse ó longo deste 2010 na Red de Mujeres Africanas y 
Españolas e no Foro Mundial da Educación. Ademais disto, está pendente de 
asinar un convenio co Feminario de Investigación Feminismos e Resistencias 
(Teorías e Prácticas) da Universidade de Vigo e comezáronse contactos, por 
medio da Marcha Mundial das Mulleres, coa Asociación Multicultural de 
Mujeres. 

 
2.5. DIVERSIFICACIÓN DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

 
En agosto de 2010 a Xunta de Galicia aprobou o proxecto de AFIANZAMENTO 
DAS ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN, FONTES DE FINANCIACIÓN,  
EXPANSIÓN XEOGRÁFICA E VOLUNTARIADO que ten como obxectivo 
conseguir unha maior autonomía económica da organización e un reforzo das 
areas fundamentais de comunicación e voluntariado. Grazas a este proxecto 
púidose contar durante 2010 co apoio de Estratega Consulting para 
desenvolver un plan de financiamento enfocado a buscar a colaboración de 
empresas que entren no marco ético definido por Implicadas na súa 
Planificación Estratéxica. Para asegurar o cumprimento destes criterios, 
Estratega manexou a maiores diferentes variables, que foron validadas polas 
persoas encargadas da xestión deste proxecto, María Reimóndez e Blanca 
Rodríguez, pola xunta directiva, e polo voluntariado na xuntanza de Panxón. 
Entre estas variables incluíuse o feito de que as empresas estivesen dirixidas 
por mulleres, que tivesen plans de igualdade, que contasen con algunha 
certificación de igualdade/ambiental/social. A final de 2010 había establecida 
unha batería de empresas coas que se comezará a contactar en 2011. 
 
Ademais desta iniciativa, para facilitar as doazóns e colaboración empresarial, 
traballouse con Algalia para tramitar a utilidade pública para Implicadas, o cal 
tería vantaxes de tipo fiscal para as persoas que fixesen doazóns á 
organización. 
 
Finalmente, durante este ano conseguiuse unha fonte de financiamento nova, o 
Xacobeo e o traballo centrouse sobre todo en reforzar os ingresos propios a 
través das cotas de asociadas/os, actividades de recadación e venda de 
produtos, única vía para a sustentabilidade económica da organización. 
 

2.6.  COMUNICACIÓN 

A difusión non foi un tema moi ben traballado ata a segunda parte de 2010. Isto 
foi debido á carencia dunha persoa que coordinase esta área correctamente. A 
concesión do proxecto de fortalecemento por parte da Xunta e a reorientación 
do posto de secretaría técnica a un perfil de comunicación deu un pulo moi 



importante a esta área fundamental para o noso traballo. Así, cara ao final do 
ano deuse unha importante presenza de eventos concretos en prensa, como a 
inauguración da exposición “Os seus ollos, as súas mans”, organizada polo 
grupo de voluntariado de Lugo e que foi presentada nos xornais El Progreso e 
La Voz de Galicia, así coma no peche do informativo de TeleLugo. Porén, as 
accións que máis atención mediática recibiron foron os lanzamentos da 
campaña, cun pico na primeira en Compostela con Luís Tosar, que foi portada 
da edición local de La Voz de Galicia e que apareceu nun nutrido número de 
medios. Igualmente a presentación en Vigo apareceu nas portadas de Faro de 
Vigo e en diversos medios locais. 

Ata o mes de outubro desatendeuse o boletín mensual, mentres que o boletín 
semestral non se elaborou en absoluto, non só por falta de coordinación de 
voluntariado para elaboralo senón tamén polos problemas que afectaron ó 
xornal A Nosa Terra e que finalmente tiveron como consecuencia o peche da 
súa edición en papel. 

Sen embargo, cómpre dicir que no tocante á difusión das actividades, foi un 
ano no que se medrou tremendamente en presenza e en participación da 
sociedade grazas ós diferentes medios que ofrece a Internet.  

A través de Youtube difundíronse os traballos audiovisuais elaborados para a 
campaña 1 de 200, onde se recollían, no só os actos da campaña, senón 
tamén os testemuños de beneficiarias e persoal, así como das socias que 
compartiron os seus motivos para asociarse. Tamén se realizou un pequeno 
audiovisual, dispoñible tamén en Youtube, para animar á cidadanía a unirse ó 
voluntariado da organización e de outras actividades, como o Camiño da auga.  

Por outra banda, abriuse unha conta no Twitter e superáronse @s 1.200 
siareir@s en facebook, moi por enriba de calquera ONG galega. Pero ademais, 
para a campaña 1 de 200, creouse unha nova páxina web (200implicadas.com) 
e máis un blog específico, que tiveron unha excelente acollida e que permitiron, 
non só difundir o traballo de Implicadas, senón tamén facilitar a venda de 
produtos e materiais, a realización de doazóns e a incorporación de novas 
socias dun xeito sinxelo e sen atrancos. 

No tocante á cartelería e materiais de difusión, destaca a elaboración de 
folletos, carteis e numerosos materiais para a campaña 1 de 200. Tamén 
cadernos, a axenda do 2011 e carteis para a difusión do Implícate. 

 

2.7. PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
 
Durante o ano 2010 seguimos a traballar intensamente en varios proxectos 
postos en marcha en India e Etiopía. 
 
1. PROXECTOS DE COOPERACIÓN NA INDIA  

♦ Erradicación do Infanticidio Feminino en Salem, na India. 
O infanticidio feminino é unha práctica que consiste en matar ás nenas que 
acaban de nacer ou ben mesmo abortar os fetos femininos (feticidio feminino) 
debido ao baixo valor que as mulleres teñen nunha sociedade dada. A 
preferencia por ter un fillo xustifícase de moitas maneiras e está afianzada 
noutro tipo de prácticas discriminatorias. No caso da India adoita argumentarse 



que son os fillos os que van coidar das familias, que as mozas cando casan 
van vivir coa familia do marido (e polo tanto son un investimento nulo) ou que 
implican, sobre todo no caso das castas altas, gastos gravosos para a familia 
debido á tradición do dote, pola cal a familia da moza debe pagar á do mozo 
para arranxar o matrimonio. Como podemos ver, todas estas razóns están 
asentadas nunha consideración das mulleres como seres dependentes e sen 
valor dentro da sociedade. As mulleres son as primeiras en interiorizar estes 
valores e chegan a sentir odio cara ás súas fillas, dado que é o feito de parir un 
varón o que lles outorga prestixio social. Moitas mulleres son abandonadas se 
non paren un fillo e considérase un fracaso social que “produzan” nenas. A 
consideración social tan baixa das mulleres leva a que elas, as súas familias ou 
persoas próximas, maten ás nenas ou que as deixen morrer de inanición.  
 

O infanticidio feminino é a expresión máis extrema da desigualdade de xénero, 
na que se combina unha visión das mulleres como entes dependentes, a 
incapacidade de tomar decisións sobre o seu propio corpo e sexualidade e a 
propagación dunha cultura de culto ao varón extrema. Na India acontece só 
nalgunhas zonas concretas, concentradas sobre todo no Norte e en certas 
zonas dos estados de Támil Nadu, aínda que o feticidio semella estar moito 
máis extendido e fai que para todo o país a pirámide de sexos (pola cal hai 
máis mulleres ca homes) estea invertida. O distrito de Salem, onde traballa 
Implicadas no Desenvolvemento coa organización támil PDI, é un dos máis 
afectados do país. Aínda que as cifras oficiais falan de 925 nenas fronte a 1000 
nenos nacidos cada ano, calcúlase que en realidade en Salem cada ano 
morren ou deixan de nacer 200 nenas. Mesmo establecer os cálculos é 
complicado dado que as familias buscan por todas as vías escapar aos 
rexistros gobernamentais, de aí o alto número de partos na casa e a falta de 
seguimento sanitario dos embarazos en xeral. Existe tamén unha falta de 
interese das autoridades en visibilizar o problema, dado que prefiren finxir 
avances que non se producen. 
Na India, o infanticidio está fortemente penado, aínda que estas medidas deron 
poucos resultados. Tamén está prohibido revelar o sexo do feto ás familias, 
aínda que hai clínicas que o fan se se paga o necesario. Son moitas as 
organizacións e activistas feministas que traballan para erradicar o infanticidio e 

Ilustración 1: "Ninguén ten dereito a abortar 
un feto porque sexa do sexo feminino" 



moitas mulleres as que buscan ferramentas para non continuar con esta 
práctica, pero soas teñen moi complicado poderse enfrontar ao resto da 
comunidade. O traballo de Implicadas e PDI busca proporcionar un entorno 
onde se promova a igualdade entre homes e mulleres e se respecten os 
dereitos destas. O traballo de Implicadas e PDI é paso máis, forte e firme, nese 
camiño. 
 
No ano 2007 Implicadas comezou o proxecto de Erradicación do Infanticidio 
Feminino en Salem, cidade onde PDI levaba xa uns anos traballando coa 
comunidade transexual na prevención da SIDA, o cal nos deu un bo punto de 
entrada para obter información sobre un tema sobre o que pesaba o máis 
grave dos silencios. 

 
Implicadas e PDI seleccionaron 4 bloques de especial incidencia do infanticidio 
(Tharamangalam, Ommalur, Edappadi e Konganapuram) dentro do distrito de 
Salem onde vive unha poboación de máis de 200.000 persoas. A diferenza 
doutras intervencións, Implicadas entende que cómpre ir ás raíces dos 
problemas e que o infanticidio non pode resolverse en illamento, senón como 
parte da discriminación e violencia contra as mulleres máis xeral. Por iso o 
noso traballo incide en todos os aspectos que teñen que ver coa igualdade: 
aspectos económicos, patróns de xénero, respecto dos dereitos das mulleres. 
 
Apoio ás mulleres embarazadas 
 
O programa inclúe unha liña de traballo de 
seguimento e asesoramento das mulleres 
embarazadas e as súas familias. As oito 
traballadoras de base do proxecto percorren cada 
día as aldeas e identifican as mulleres 
embarazadas, a quen visitan de forma regular 
para comentar aspectos relativos a cuestións 
sanitarias pero sobre todo cuestións relativas ao xénero. A finais de 2010 o 
proxecto identificou 11370 mulleres embarazadas . Ademais, aquelas que 
están en situación de alto risco de infanticidio, é dicir, aquelas que teñen máis 



dunha nena ou aquelas na que elas ou a familia insiste en seguir tendo 
crianzas para obter un varón, pasan ás mans das dúas traballadoras sociais 
que fan un traballo de asesoramento máis intenso. Durante polo menos 18 
meses as mais de nenas seguen recibindo as visitas do persoal para asegurar 
a vida da meniña. As mulleres que o proxecto atende nesta situación chegan 
ás 5492. 
 
Cambiar os patróns da discriminación 
Este traballo, inxente e exitoso, non fai que esquezamos o 
fundamental, que cómpre cambiar as percepcións de xénero de 
toda a comunidade. Por iso se fixeron representacións de rúa 
utilizando os monicreques, a música e o teatro para provocar un 
diálogo sobre os temas do proxecto e reforzar aquelas mensaxes 
sobre a igualdade e os dereitos das mulleres que xa existan na 
comunidade. A estas obras de teatro asistiron ata decembro de 
2010 38.600 persoas  de todas as idades. 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades para a independencia económica das mu lleres 
O respecto dos dereitos das mulleres pasa tamén por cuestións de tipo 
económico e para iso o proxecto puxo en marcha 66 grupos de aforro , nos 
que participan 830 mulleres. Os grupos de aforro  reúnen entre 12 e 15 
mulleres que de forma autónoma comezan a aforrar e reunirse de forma 
mensual. Dese fondo común as mulleres poden obter crédito que devolven nos 
prazos e cos intereses que elas mesmas fixan. A finais de 2010 as mulleres 
aforraron, de forma autónoma 10.300 euros . 
 

 
O grupo de aforro Sri Ayappan de Edappadi ten 12 integrantes que aforran cada unha 50 
rupias cada mes (90 céntimos de euro). Comezaron o grupo hai dous meses pero xa 
foron capaces de tomar crédito do fondo común, qe ascende a 12.000 rupias (214 
euros). Algunhas das súas integrantes recibiron tamén capacitación laboral e sesións de 
sensibilización sobre o xénero. Unha das sesións foi organizada coa activista Kutti 
Revathi hai seis meses. A escritora feminista insistiu na necesidade de que as mozas 
estudasen e tivesen un traballo nunha aldea onde o abandonado escolar era o habitual. 
Seis meses despois a voz do grupo é firme: as súas fillas deben recibir unha educación. 
Entre todas, ademais, están dispostas a traballar coa súa comunidade en contra do 



infanticidio, reforzando ás traballadoras, todas xuntas, naqueles casos difíciles, naqueles 
fogares onde saben que unha nena aínda non é benvida. 
 
O proxecto proporcionou tamén capacitación laboral en temas como a 
preparación de produtos alimenticios, fabricación de compresas hixiénicas, 
fabricación de produtos de limpeza, etc que axudan a que as mulleres poñan 
en marcha os seus propios negocios. 

 
Kala, Shanti e a súa compañeira Maliga recibiron un 
crédito do proxecto para poñer en marcha entre as tres 
un negocio no que cosen blusas e venden saris na súa 
aldea. Kala é viúva e Shanti e Maliga son mais de 
nenas. O negocio permítelles gañar 200 Rs (3 euros) 
ao día que as elevan por fin por enriba do nivel da 
pobreza dun euro ao día.  
 

 
 
 
Os grupos reforzan tamén unha mensaxe fundamental: a da solidariedade e o 
apoio entre as mulleres. O proxecto inclúe ademais un Centro de Atención ás 
Mulleres  onde un avogado e unha activista feminista proporcionan apoio legal 
ás mulleres que o precisen. A finais de 2010, 164 mulleres  puideron resolver 
cuestións de maltrato, acceso á herdanza, abandono marital e outros 
problemas graves. Ademais, lanzáronse campañas nas aldeas para que as 
mulleres coñezan o marco legal e os seus dereitos. A activista e poeta 
feminista Kutti Revathi foi a encargada de parte das campañas que tiveron un 
fondo efecto nas mulleres. 
 
Mellorar a autoestima de nenas e mozas 
Recibir dende que unha é pequena a mensaxe de que 
non a queren resulta o primeiro paso da discriminación. 
As nenas e mozas crecen cunha baixa autoestima e por 
iso se organizaron cursos de capacidades para a vida, 
onde as mozas e tamén os mozos poidan aprender nun 
entorno mixto a relacionarse, a resolver conflitos, a 
comunicarse e a facer oír a súa voz . 2418 (1170 mozas 
e 1248 mozos) participaron ata o momento nesta 
actividade. En 2010 en particular organizáronse ademais 31 clubs de xénero  
para que as mozas e mozos poidan debater, cambiar e intervir nos papeis de 
xénero existentes na súa comunidade. 
 
 



“As miñas fillas son agora para min máis valiosas có ouro”. Así describe Devan, de 22 
anos e mai de dúas nenas o cambio que o proxecto produciu na súa vida. Antes de que 
as traballadoras entrasen na súa vida, ela quería tamén ter un fillo e cedía ás presións do 
seu home e da súa sogra para tentalo. O seu home adoitaba maltratala por non producir 
un fillo. Pero a animadora, Saritha, e a traballadora social Bhanumathi comezaron a falar 
con ela, co seu home e a súa familia para cambiar a súa opinión. A Devan, que a 
casaron cando tiña 15 anos hai moitas cousas que xa non lle parecen aceptables. Quere 
as súas fillas e quere darlles unha boa educación, que sexan independentes. A súa 
sogra aínda non o entende e oponse a que se someta a unha ligadura de trompas, algo 
que Devan desexa. Entrementres, decidiu tomar anticonceptivos porque ten claro que 
non quere ter máis crianzas co único obxectivo de que unha delas sexa un varón. Devan 
conta como a obra de teatro que se representou na aldea axudou a que houbese debate, 
a que a xente falase e a que mulleres coma ela puidesen por fin ter voz. “Todo isto 
deume valor. Eu son unha muller, se eu nacín, crecín e estou viva, como non vou 
traballar para que outras mulleres tamén vivan?” 
 
Grazas a todos estes procesos conseguimos que nos últimos tres anos 1277 
nenas nacesen en Salem . Destas só 31 foron dadas en adopción. As 
restantes 1308 viven coas súas familias.  

Financiamento 
O proxecto de Erradicación do Infanticidio Feminino en Salem recibiu 
financiamento de Implicadas durante todos estes anos, e co-financiamento das 
seguintes instancias: 
-2007-2008: Fondo Galego de Cooperación: 11.144,80 e Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia:10.676 € 
-2008-2009: Financiamento con fondos propios de Implicadas: 14.263,33€ 
-2009-2010: Dirección Xeral de Cooperación da Xunta de Galicia: 26.277€ 
No ano 2010 Implicadas presentou a continuidade deste proxecto á Dirección 
Xeral de Cooperación da Xunta de Galicia pero o proxecto non foi financiado. O 

Ilustración 2: As traballadoras 
do proxecto 



investimento total que se fixo neste ano, tendo en conta a segunda anualidade 
da financiamento da Xunta e os fondos propios de Implicadas foi de 17.975,18. 
 

♦ Corredor de Desenvolvemento  
Este proxecto comezou en en 2008 e aínda que inicialmente pretendía 
abranguer zonas rurais e urbanas dos distritos de Tiruchirapalli, Thanjavur e 
Karaikal, finalmente confinouse ao primeiro e último, por contar PDI xa con 
infraestrutura e persoal. O obxectivo do proxecto é o empoderamento das 
mulleres e o desenvolvemento integral das zonas de traballo, 5 vilas de 
Tiruchy, 5 suburbios de Tiruchy e 12 aldeas de Karaikal. 
Dende o seu inicio este proxecto mantívose con fondos propios de Implicadas, 
o cal limitou moito o alcance das intervencións. Aínda así, de seguido 
amosamos o informe anual das actividades realizadas. 
 
Clases de apoio para crianzas 
O obxectivo anual era conseguir que 700 crianzas (polo menos 375 mozas) 
mellorasen o seu rendemento educativo. Para isto puxéronse en marcha clases 
de apoio nas que as crianzas traballan coa axuda da animadora para 
complementar os traballos da escola. Durante este ano asistiron 378 nenas e 
292 nenos. Para reforzar este traballo organizouse un campamento de verán 
ao que asistiron 

 
             J.Rajeshwari vive en M.M.Kovil 

st., un suburbio de Tiruchy e estuda 8º 

curso. Ata que PDI comezou as clases 

de apoio era unha alumna media. A 

organización contactou coa súa familia e 

animouna a que mandase a súa filla ás 

clases. Antes de comezar no curso 

adoitaba conseguir notas de 30-35 pero 

despois de comezar nas clases conseguiu notas de 95 sobre 100 no exame 

trimestral. A Rajeshwari tamén lle parece importante que a mestra a valore 

máis polo seu mellor resultado. 

  
Educación non formal 
O obxectivo para este ano foi que 100 mulleres comezasen a aprender a ler e 
escribir grazas ás clases impartidas polas animadoras do proxecto. 
Conseguiuse que 141 mulleres e 8 homes  comezasen este proceso que 
poderá sacalas do analfabetismo. 
 



 

   R. Malarkodi ten 42 anos e vive en V. M. 

Petai, un suburbio de Tiruchy. Debido á pobreza 

da súa familia deixou de estudar en 3º curso, 

aínda que sempre tivo interese en aprender a 

ler. A animadora conseguiu motivala para entrar 

nas clases de alfabetización e xa sabe escribir o 

seu nome e os números. Axiña espera poder ler o xornal e libros. 

 
Xuntanzas entre familia e profesorado 
Durante este ano o proxecto conseguiu organizar 360 xuntanzas entre as 
familias e o profesorado para implicalas na educación das crianzas. Un 
obxectivo específico era a implicación dos homes nesta actividade 
tradicionalmente das mulleres e cunha alta carga simbólica na definición dos 
papeis de xénero. Se ben a diferenza de participación segue sendo moi alta, os 
esforzos do persoal conseguiron que 523 homes e 2545 mulleres  participasen 
na actividade. 
 
Campos sanitarios 
Para facer fronte aos problemas de saúde máis prevalentes na área do 
programa puxéronse en marcha campos sanitarios sobre diferentes temas 
como saúde e hixiene, otorrinolaringoloxía ou de saúde reprodutiva. Os 
campos sanitarios reúnen a un grupo de persoal médico voluntario nunha aldea 
ou suburbio onde as traballadoras de base levan ás persoas identificadas como 
pacientes potenciais para o tema do que trate o campo sanitario. Este ano 
organizáronse 7 campos sanitarios aos que asistiron 584 mulleres,  378 
homes e 95 crianzas. 
 
Formación voluntariado sanitario 
Dado que o enfoque de sustentabilidade do proxecto quere que todas as 
actividades sanitarias poidan estar en mans da comunidade ao final do 
programa, este ano leváronse a cabo dous cursos de formación para 
voluntariado sanitario no que se formaron 20 mulleres . No seguinte ano está 
previsto que tamén se formen homes e que pouco a pouco se poidan facer 
cargo da derivación de casos e outras funcións. Neste ano deriváronse 59 
mulleres  a servizos hospitalarios. 
 
Grupos de axuda mutua 
Durante este ano formáronse 65 grupos de axuda mutua cun total de 914 
mulleres e un aforro total de 23150 euros. Ademais do seu aforro e crédito, 
10 grupos conseguiron entrar no programa bancario, o cal lles proporcionou 
fondos a maiores en forma de créditos ao grupo que rotaron entre as 
integrantes, aumentando así a súa dispoñibilidade de capital e capacidade de 
investimento. Ademais, 83 mulleres recibiron capacitación laboral  ao longo 
de 9 cursos de diferentes actividades, dende decoración de saris a fabricación 
de cestas ou produtos de limpeza.  



 

 Leelimary, ten 37 anos e vive co seu home e 

dous fillos en Thiruvettakudy, en Karaikal. O 

seu home traballa na construción e usa todo o 

seu soldo na bebida. Leelimary tiña problemas 

para poder xestionar a familia así que como 

sabía coser conseguiu un crédito da 

federación de grupos de aforro por 5.000 rupias e mercou unha máquina de 

coser. Agora gaña 100 rupias ao día e pode encargarse de gañar para a súa 

familia sen depender xa do seu home. 

 
Sensibilización de xénero 
Durante este ano formouse a 32 mozas e 25 mozos  en cuestións relativas ao 
xénero co obxectivo de que poidan ser axentes de cambio nas súas 
sociedades. Este tema foi tratado tamén polos grupos de axuda mutua nas 
súas formacións regulares e nas súas xuntanzas mensuais.1465 mulleres 
participaron na celebración do Día da Muller  o 8 de marzo de 2010. 
 
Outras iniciativas 
O programa presta especial atención ás persoas con discapacidade e 
conseguiu canalizar os servizos gobernamentais para 3 persoas durante este 
ano.  
Igualmente, o programa fixo atención e seguimento en colaboración co goberno 
das mulleres embarazadas para asegurar a vacinación e distribución de ácido 
fólico. Traballouse con 1116 mulleres embarazadas. 
O programa puxo en marcha un centro de atención ás mulleres para que 
poidan conseguir asistencia legal en caso de violencia de xénero ou outro tipo 
de abusos. 
 
 

 Fathima ten 38 anos e vive coa súa filla. Dous 

anos despois de casar regresou á casa da súa mai en 

Thenkarai, en Karaikal pero o home aparecía para 

pedirlle cartos para beber e adoitaba baterlle. Fathima 

consultou coa asesora de xénero de PDI, que a puxo 

en contacto co centro de atención familiar do goberno, onde puxo unha 

denuncia contra o home. A asesora de xénero de PDI interveu tamén co 

home, que finalmente deixou de agredila. 

 



 
En Karaikal o programa conta cun centro de informática no que durante este 
ano se formaron 45 mozas e 12 mozos. 
Financiamento 
O proxecto foi financiado na súa totalidade polas cotas de asociadas e 
recadación de actividades, doazóns e outros fondos propios de Implicadas por 
un importe de 8663 euros . 
 
2. PROXECTOS DE COOPERACIÓN EN ETIOPÍA 
♦ Desenvolvemento Urbano Comunitario en Addis Abeba, en Etiopía. 
 
 
Addis Abeba:  

Implicadas no Desenvolvemento e OPRIFS (ONG que traballa polos dereitos 
das/os menores en Etiopía) comezaron a colaborar en 2004 en varios 
suburbios de Addis Abeba para promover o empoderamento das mulleres e a 
igualdade de xénero co fin último de evitar a presenza de nenas na rúa. O 
programa Desenvolvemento Comunitario en Addis Abeba  forma parte desa 
colaboración e contou co apoio do Fondo Galego de Cooperación e de Menoria 
durante este ano 2010. 

O proxecto naceu co obxectivo xeral de diminuír o número de nenas que 
traballan na rúa (concretamente no kebele 17, no suburbio de Arada, e dos 
kebeles 13/14 no suburbio de Yeka, en Addis Abeba), co fin de garantirlle os 
seus dereitos básicos e evitar que estean expostas ós perigos da rúa. Os 
obxectivos específicos serían: 

- mellorar a situación económica de 272 mulleres en Addis Abeba 
- incidir no incremento da súa autoestima e autonomía 
- evitar que envíen ás súas fillas a traballar nas rúas da cidade 
- mellorar as condicións sanitarias e educativas das persoas beneficiarias  
- impulsar, deste xeito, o empoderamento e recoñecemento das mulleres e 
nenas por parte da comunidade.  

A metodoloxía a seguir para a consecución destes obxectivos foi a dos grupos 
de aforro, pola cal se entende que a pobreza a nivel micro non é só resultado 
de carencias materiais senón que é un proceso de desempoderamento que se 
expresa a través da falla de oportunidades e capacidade de toma de decisións. 
Os grupos de aforro, formados trala realización dun proceso de autoavaliación 
do propio grupo no cal son as propias mulleres as que identifican as persoas 
que formarán parte do mesmo, son un instrumento para combater a pobreza de 
xeito sustentable. O proxecto baséase en intervencións onde a comunidade, e 
en particular as mulleres e nenas, son as protagonistas. O esforzo propio e a 
participación son o camiño para acadar o empoderamento económico, social e 
político.  

Entre agosto de 2008 e outubro de 2010 traballouse con 35 grupos de aforro 
(se ben ao final do período ficaban operativos 19). En total organizouse a 621 
mulleres (hoxe 344). O aforro dos grupos aumentou de forma significativa, e 
ademais, 347 mulleres puxeron en marcha negocios, o cal aumentou os seus 
ingresos de forma significativa. 



 
Etenesh ten 55 anos e antes de retirarse hai dez anos traballaba nunha 

fábrica. Despois disto dependía só do seu home. Entrou no grupo 
Yeshambushal SHG e tomou un crédito de 200.00 birr e puxo un 
pequeno negocio de venda de carbón vexetal, mercaba sacos de 
carbón e vendíaos pero nunca entendera moi ben os ingresos e gastos. 
Etenesh participou na formación empresarial durante cinco días. 
Despois da formación decidiu fabricar ela mesma o carbón vexetal e 
con isto obter maiores ingresos. Tres días despois da formación 
comezou a vender o seu produto e conseguiu uns ingresos de 80 birr 
na primeira rolda de produción. Segundo ela, asistir á formación 
axudoulle a xestionar tamén mellor os ingresos e gastos do seu 
negocio. 

 

Para impulsar o empoderamento e recoñecemento das mulleres e nenas por 
parte da comunidade traballouse co teatro de rúa para sensibilizar sobre a 
desigualdade de xénero, as mulleres dos grupos celebraron o 8 de marzo, 
impartíronse clases de alfabetización e foi preciso tamén procurar unha mellora 
das condicións sanitarias e educativas das persoas beneficiarias. 

�  
Cando Worke H/Mariam se estaba a preparar a mañá da Grande Carreira 

polos dereitos das mulleres o seu neto díxolle, “Non te avergoñas de ir 
correr á túa idade” e rexeitou darlle unhas zapatillas para ir correr xa 
que ela non tiña, mais ela puxo os seus zapatos de coiro e botou a 
correr. Sorprendentemente a súa avoa volveu á casa co premio. Todas 
e todos debemos saber que as mulleres poden marcar a diferenza 
estean onde estean. 

 

Por mor de incidencias de tipo externo (demolición dos suburbios), houbo 
algunhas desviacións importantes á hora de executar o proxecto. Aquelas 
actividades relativas aos grupos de aforro víronse fondamente perturbadas 



polas demolicións de suburbios na zona de traballo, a pesar do cal foi posible 
manter a actividade, afectando así positivamente aos clusters existentes. A 
cooperación das instancias gobernamentais foi menor da esperada, ademais 
de provocar en certos casos interferencias graves coas actividades do 
proxecto, facendo preciso prescindir dalgunhas actividades programadas co 
goberno. Estes problemas de aplicación provocaron atrasos, así como unha 
infrautilización do orzamento previsto. O atraso reiterado no envío de informes 
e os problemas comentados á hora de poñer en marcha os grupos e reforzalos 
de forma correcta levou a Implicadas a pechar a colaboración con OPRIFS 
unha vez rematado este ano do programa. 

Financiamento 

O proxecto tivo financiamento do Fondo Galego de Cooperación, de Menoria e 
de Implicadas por un gasto en 2010 de 31540,44 (o gasto total do proxecto foi 
de 39425,43 pero parte foi executado en 2009, ano no que comezou a 
execución) e foi xestionado por parte da nosa organización.  

 
 

 
3. RECURSOS HUMANOS E ORGANIZACIÓN INTERNA  

Para mellorar a xestión e a organización interna, Implicadas elaborou no ano 
2008 un Plan de Xestión baseado no traballo en equipo e no reparto de tarefas 
que se consolidou no ano 2009. Dende entón distribuíuse a todo o voluntariado 
e a tódalas persoas que solicitaron o ingreso na organización o Manual de 
Acollida do Voluntariado, no que se recollen as tarefas, dependendo do ámbito 
de actuación, que poden desenvolver as voluntari@s de Implicadas, así como 
orientacións prácticas paro e desenvolvemento das mesmas. 

Como centro de referencia para todo o voluntariado Implicadas conta cun local 
na cidade de Vigo (Rúa Camelias 49, escaleira), que funciona como sede da 
Secretaría Técnica. Este centro concíbese asemade como centro de 
documentación e exposicións. Conta cunha biblioteca e cun centro de recursos 
e serve tamén como punto central no que desenvolver as actividades 
permanentes e de formación de Implicadas e de xuntanzas do voluntariado e 
da Xunta Directiva. 

En 2010, a Secretaría Técnica foi un aspecto da asociación que pasou por 
moitos cambios, pola marcha da persoa que ata entón ocupara este posto. 
Despois de diferentes experiencias que, por diferentes motivos, non tiveron 
continuidade, o posto de secretaria técnica é ocupado dende o mes de maio 
por Lorena Arévalo, que dende aquelas vén exercendo o posto con gran 
eficacia e responsabilidade. Cómpre salientar que no último proceso de 
selección, Implicadas optou por un cambio de perfil cara a unha persoa máis 
orientada á comunicación e non tanto á formulación de proxectos e redacción 
de convocatorias. Isto foi debido a un cambio de estratexia da organización, 
que se decantou pola busca de financiamento a través da ampliación da base 
asociativa e do mundo empresarial, deixando como secundarias as 
subvencións. A avaliación da Directiva deste cambio de rumbo é moi positiva 
en tódolos aspectos. 



No que respecta á base asociativa, hai que destacar o impresionante 
incremento no número de socias durante o ano 2010. Este éxito debeuse á 
campaña 1 de 200, que se deseñou co obxectivo de acadar a independencia 
económica e se desenvolveu a partir do mes de outubro. No último trimestre se 
desenvolveu un nivel de actividade sen precedentes na asociación, tanto na 
rede como nas rúas das vilas galegas, que tivo unha resposta espectacular 
tanto en visibilidade nos medios de comunicación e a Internet, como no 
incremento da base asociativa. 

 
 
 

 

 
4. FINANCIAMENTO 
Achegamos en informe anexo o balance económico para 2010 no que houbo 
un decrecemento xeral de 51567,50 euros con respecto a 2009 debido á 
redución das contribucións de financiamento público (Xunta e Concellos) como 
se pode comprobar no balance. Cómpre sinalar o aumento das cotas de 
socias/os en 4274 euros anuais como o dato máis esperanzador do balance. 



 
 
5. CONCLUSIÓN 

Nesta memoria recóllese o traballo realizado por Implicadas no 
Desenvolvemento no ano 2010.  

Tódalas actividades realizadas foron froito do traballo desinteresado das 
voluntarias e voluntarios que día a día fan posible que os principios que moven 
a Implicadas cheguen tanto ós países do sur como á sociedade galega. 

Somos unha das poucas organizacións que traballa realmente cun ENFOQUE 
DE XÉNERO, polo que o noso traballo resulta imprescindible para acadarmos 
un mundo máis xusto e igualitario. 

Despois de doce anos de traballo constante a organización segue medrando e 
mantén o firme propósito de continuar co seu traballo tanto en Galicia coma 
nos países en vías de desenvolvemento. 

Dende Implicadas queremos agradecer o traballo do voluntariado, anónimo e 
escaso de recoñecemento social, que fai posible un mundo mellor e representa 
a alternativa da sociedade civil diante dos valores establecidos. Así mesmo 
queremos agradecerlle ás nosas socias e socios que fan posible os nosos 
proxectos co seu aporte económico. Mención especial merecen tamén as 
nosas colaboradoras e colaboradores, persoas de distintos ámbitos da cultura 
e da sociedade galega que supoñen para Implicadas un incondicional e 
desinteresado apoio e sen as que algunhas actividades non serían posibles. A 
nosa gratitude, por fin, á cidadanía galega por acompañarnos neste proxecto 
de facer cooperación dende Galicia e como galegas. 

 


