
 
 
 
 
 

ACTA ASEMBLEA DE AGARESO 

Data: 09 de xaneiro de 2016 

Hora de inicio: 11:07 horas 

Presentes: Un total del 15 asistentes entre voluntariado e membros da Xunta directiva- 

Listado de asistentes:  

1.- Ratificación por parte da Asemblea da actual conformación da Xunta Directiva:  

- Malia ser este o primeiro punto da orde do día, foi o segundo de eles.  

- Ratificouse a conformación da Xunta Directiva coas incorporacións de Luís Pardo, Rocío Cadahía  e 

Antonio Grunfeld como vogais. Asemade informouse de que o actual presidente Juan de Sola asumía, 

ademais da presidencia o cargo de tesoureiro. Xurxo Salgado continúa como secretario.  

 
2.- Presentación e aprobación por parte da Asemblea das contas do 2015 e orzamentos 2016. 
 

 Lorena Seijo deu conta do balance económico de Agareso en 2015 que foi aprobado 

por unanimidade. E presentouse o orzamento 2016 para a súa validación.  

 Nesta parte tamén se explicou que actualmente hai 4 persoas contratadas por Agareso 

( Lorena, Carmen, Susana e Roi) e 4 asistencias técnicas (Montse, María, Cristina e 

Oscar) e alertouse que posiblemente volva a haber retraso no pago de soldos por mor 

do retraso dos ingresos das entidades que financian os proxectos. Informarán á XD 

directiva ao respecto, chegado o momento.  

 Lembrouse que hai 2.000€ que continúan bloqueados nunha conta de Abanca. 

Segundo a entidade bancaria, o bloqueo débese a que os titulares da conta non 

presentaron a documentación requerida  para actualizar os datos das contas. Juan de 

Sola comprometeuse a tratar de solucionar este problema a maior brevidade posible.  

 Tamén se acordou  a pasar as cotas de socios  de 2015 durante este mes de xaneiro.  

 
3.- Posta ao día dos proxectos: 

 Epd-Lab (Laboratorio de Educación para o Desenvolvemento): Roi e María, como responsables 

do proxecto, presentaron o que están a levar a cabo en seis institutos de Galicia e en 

colaboración con un centro escolar en El Salvador. Segundo se describe na web “ EpDLab é un 

proxecto educativo que xorde a partir da reflexión colectiva de 5 grupos de 2ª, 3ª e 4ª da ESO 

en Galicia, máis un grupo da mesma etapa educativa en El Salvador. O que faremos será 

traballar coas ferramentas TIC para publicar contidos ao redor da igualdade de dereitos, 

da participación responsable e da xustiza social. Queremos apropiarnos dos medios que temos 

nas nosas mans para participar en accións innovadoras cara á comunicación inclusiva, 



 
 
 
 
 

o desenvolvemento social e á denuncia da desigualdade.” Máis info en: 

http://www.epdlab.gal/. É un proxecto financiado por Cooperación Galega, e tanto Roi como 

María coinciden en que está tendo boa achega entre a comunidade escolar, aínda que de 

facerse unha nova edición, consideran a posibilidade de facer algúns cambios para mellorar a 

experiencia. 

 Rec-Think Erasmus +  É un proxecto Europeo que están xetionando e executando Susana, Roi e 

María e que ainda se atopa na fase inicial. Susana explicou que este proxecto, levado a cabo 

con outros socios europeos, da resposta á capacitación en ferramentas audiovisuais e 

comunicativas dos xoves no rural, usando principalmente o video participativo como 

canalización de novas destrezas e realidades persoais e colectivas. Os socios de Agareso neste 

proxecto son Mine Vaganti (Italia), Solidarites Jeuneses (Francia), YUPI - Youth Union of People 

With Initiative (portugal) e Contextos (España). Na asamblea explicitouse que é un proxecto 

complexo de enteder, e os técnicos aseguraron que se están a atopar con algunhas dificultades 

á hora de xestionalo. Con todo aseguran que o están a solventar e que Agareso cumplirá cos 

seus obxectivos. O equipo do proxecto continuará mantendo informada á XD.  

 El Salvador: Proxecto de comunicación en El Salvador – Radio Tehuacán 

o Luís Pardo e Juan de Sola presentaron expuxeron o traballo formativo que fixeron en El 

Salvador e as diferentes actividades nas que participaron: encontro americano de 

radios comunitarias, visita a Radio Arpas, Izcanal… 

o Proponse seguir traballando na zona pero ampliar ás radios que poidan participar no 

proxecto. Presentouse unha solicitude oficial de colaboración con Radio Izcanal. 

o Tamén se buscará mellorar o traballo en materia de xénero: Estudarase a posibilidade 

de traballar coas mulleres de Tasajera e con Asociacións que traballan en cine que 

están traballando en zonas illadas de El Salvador.  

o Juan de Sola insiste na urxencia de que Radio Tehuacán debe mellorar o seu traballo e 

acadar a vía de sosterse de maneira independente. Tamén fai fincapé na necesidade 

de que consigan (como prometeron) a Personalidade Xurídica.  

o Juan falou da necesidade de buscar outros socios como a Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias, e tamén a posibilidade de pechar un convenio en América 

Central coa AECID, pero deberase agardar a que a situación política de España se 

estabilice.  

o Juan tamén trasladou a petición das Radios comunitarias de poder “engancharse” 

dunha fonte de emisión de contidos e Juan propón volver a abrir o canal de Agareso 

Radio.  

 Arquitectura sen fronteiras (Guatemala): Rocío e Antonio falaron do documental que gravaron  

en novembro a Guatemala para Arquitectura sen Fronteiras e deron conta  gratificante 

http://www.epdlab.gal/


 
 
 
 
 

experiencia en terreo. Todo transcorreu sen dificultades e ASF amosou o seu agrado co traballo 

do equipo de Agareso en Guatemala. 

o Rocío e Antonio tamén trasladaron a petición dunha TV comunitaria que contactou 

con eles para establecer lazos de colaboración.  

 O mundo que queremos (Plan Proxecta):  O Plan Proxecta é unha inciativa financiada por 

Cooperación Galega e no que participan diferentes entidades. Agareso está a cargo de talleres 

de Radio e Fotografía en diferentes centros de Galicia. Este proxecto etá sendo xestionado e 

executado por Montse (Radio) e Oscar da Costa (Fotografía) e coordinado por Lorena (Redes 

Sociales ). Montse e Oscar explicaron como se está a desenvolver  o traballo de Agareso. Nesta 

web poderedes atopar máis info do proxecto: http://omundoquequeremos.org 

 Viaxe a Cuba: Dentro do Programa Proxecta, no que está inserto  “O mundo que queremos” 

organizouse unha viaxe a Cuba para coñecer experiencias similares con adolescentes neste 

país. Oscar foi como  representante de Agareso (con fondos do proxecto), e Carmen, como 

responsable da área de Comunicación e Educación,decidiu aproveitar as súas vacacións  para 

irse, con medios propios, a acompañar nesta viaxe. Ámbolos dous coinciden en que a 

experiencia foi positiva pero mellorable a nivel organizativo.  

Fin da sesión as 14:15 horas. 

Quedaron temas pendentes: 

 Do punto 3:  - Proxecto de Fortalecemento - Escolas sen Racismo. 

 Punto 4: Posibilidades de voluntariado 

 Punto 5: Presentación das liñas base do Plan Estratéxico 

 Punto 6: Rogos e Preguntas 

 

http://omundoquequeremos.org/

