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1. CONTEXTO 

O 2018 foi un ano de fortalecemento interno no que se acadou, despois de moito esforzo, unha 

planificación estratéxica. Este noveno ano de vida da organización supuxo a reconstrución da 

identidade da mesma, que supón, nin máis nin menos, a consolidación definitiva do proxecto de 

organización que naceu en 2008. 

Este mantivemos en 6 persoas do número de postos de traballo da entidade, pasando así de tres 

a seis nun ano no que se constituíu unha Xunta Directiva estable e na que se deron grandes pasos 

para a creación dunha base social máis activa, aproveitando as accións formativas dadas na 

universidade para a captación de persoas interesadas en aportar o seu gran de area ao traballo 

de Agareso. 

A experiencia e os erros cometidos no pasado impulsaron á entidade a diversificar a financiación 

dos seus proxectos, ampliando deste modo a súa capacidade de xestión económica dos 

mesmos. Ao longo deste ano renováronse tres proxectos educativos – O mundo que queremos, 

EpdLab e Escolas sen Racismo – todos eles financiados pola Xunta de Galicia ao igual que os 

proxectos de cooperación desenvoltos en El Salvador e na República Dominicana. Ademais o 

Concello de Santiago posibilitou un proxecto máis de Cooperación exterior, este caso en 

Centroamérica, que se desenvolverá durante o 2019, e a Fundación La Caixa fixo o mesmo co 

proxecto de acción social que por primeira vez liderará Agareso, asociada con Igaxes.   

  

2. XESTIÓN DA ORGANIZACIÓN 

2.1. Estrutura organizativa 

Agareso está integrada por una Xunta Directiva composta por 6 persoas que son os encargados 

de tomar as decisión máis importantes da organización de maneira democrática. A Xunta 

Directiva intégrase da seguinte maneira: 

 Presidenta: Rocío Cadahía, especialista en comunicación para o desenvolvemento con 

experiencia internacional, principalmente en Guinea Ecuatorial, onde traballou catro 

anos como directora de sensibilización e comunicación na ONG Ecoguinea. Tamén ten 

experiencia como guionista en diversos proxectos documentais e como formadora 

radiofónicas e de sensibilización. 
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 Vicepresidente: Óscar Vázquez, fotógrafo titulado na Escola Ramón Falcón de Lugo 

especializado en fotoxornalismo na Universidade Autónoma de Barcelona, con 

experiencia impartindo de cursos de técnica fotográfica e na realización de diversos 

vídeos de temática social. Actualmente ostenta o posto de responsable de voluntariado 

de Agareso.  

 Secretario: Luís Pardo, xornalista, socio fundador de Agareso e actual director e 

presentador do magazine local “Hoy por Hoy Santiago” en Radio Galicia-Cadena SER e 

colaborador en 20 Minutos. 

 Tesoureiro: Antonio Grunfeld, licenciado en comunicación audiovisual e director de 

documentais como “Derecho a un techito” o “El Secreto del Bosque”, galardoando este 

último con cinco premios en distintos festivais do todo o mundo (Barcelona, Berlín, Xangai, 

Los Ángeles e México).  

 Vogais: 

 Juan de Sola, xornalista de radio, con máis de 20 anos de experiencia. 

Actualmente traballa en Onda Cero e leva o programa on line sobre cooperación 

e acción social, Referencias.  

 Xes Chapela, graduado en Xornalismo, guionista e director de documentais, 

cooperante, formador e mestre. Membro de Agareso dende o 2012, participou 

en obradoiros de linguaxe audiovisual coma o de vídeo participativo do proxecto 

Barrios Abertos e tamén no documental “Como imanes”. 

Cada un dos membros da Xunta Directiva teñen funcións definidas que coordinan co equipo 

técnico da organización formada polos catro membros seguintes:  

- Lorena Seijo, como coordinadora encargada da organización de proxectos e da propia 

entidade. Xornalista especializada en dereitos humanos e cooperación para o 

desenvolvementos con más de 10 anos de experiencia en países do Sur. 

- Sonia Díaz, como técnica de proxectos de educación para o desenvolvemento e de 

comunicación para o cambio social. Xornalista especializada en Comunicación 

Audiovisual, máster en Xestión Cultural e con experiencia como formadora de 

comunicación, cultura e identidade en distintos proxectos educativos. 

- Roi Guitián, como técnico de educación para o desenvolvemento. Licenciado en 

comunicación audiovisual especializado en comunicación e educación. Conta tamén 



4 

 

cunha ampla experiencia no uso do audiovisual e das TIC como ferramentas para a 

participación social e o cambio. 

- María Lobo, como técnica de Educación para o desenvolvemento. Xornalista interesara 

na comunicación como ferramenta de participación e cambio social. Traballa como 

educadora en proxectos para o fomento da alfabetización mediática, a cidadanía, o 

pensamento crítico e a comunicación para o desenvolvemento. 

 

2.2. Organizacións sociais 

Dende o seu nacemento Agareso axudou a un gran número de entidades e institucións a 

visibilizar os seus proxectos. Polo tanto, a día de hoxe é unha das organizacións que máis sinerxías 

establece con outras ONGD do sector galego de cooperación e moitas das súas achegas son 

percibidas como complementarias para outros proxectos de maior tamaño.  

A transversalidade do traballo realizado por Agareso posibilita a súa participación en proxectos 

doutras organizacións aos que complementa aportando a súa especialidade en sensibilización 

e comunicación para o desenvolvemento.  

Deste xeito, Agareso participa de maneira constante en proxectos promovidos pola Asemblea 

de Cooperación pola Paz (ACPP) que, pese a ter un carácter principalmente político, 

implementan a labor de Agareso coa fin de que a súa cooperación promovan entre a 

poboación das zonas nas que se actúa valores como a igualdade, o aproveitamento dos 

recursos naturais, a oposición á violencia ou a importancia da identidade social e cultural.  

Ao longo deste ano, como se abordará nos apartado específico destinado a falar dos proxectos 

de cooperación, Agareso traballou xunto con ACPP en El Salvador e na República Dominicana. 

A colaboración permanente con ACPP Galicia remóntase ao 2010.  No caso da Cooperación 

en Guatemala, Agareso colabora no proxecto impulsado por Arquitectura sen Fronteiras, 

organización coa que xa se traballou no ano 2016 coa creación do audiovisual “El derecho a un 

techito” e no 2018 con “La Escuelita del Manchón”. E coa que esperamos poder abordar no 2019 

proxectos formativos en Retalhuleu, Guatemala. 

No eido da educación polo cambio social, Agareso segue tendo como socia a ACPP Galicia, 

pero traballa desde hai 6 anos tamén da man de Solidariedade Internacional de Galicia (SIG) 

no proxecto O Mundo que Queremos e en actividades concretas doutros proxectos educativos 

que lidera SIG.  
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Agareso cree na importancia de sumar esforzos e ideas xunto a outras organizacións, polo que 

o fai tamén nos proxectos levados a cabo en Galicia, nos que colabora, entre outras entidades 

coa Cooperación Galega – no proxecto denominado “O mundo que queremos”- ou coa Igaxes 

– cos que participa en A Tribu.  

 

 

Outro dos socios estratéxicos de Agareso é a Coordinadora Galega de ONGD da que forma 

parte desde o 2010 e coa colabora, tanto de forma voluntaria nas comisións e Xunta Directiva, 

como con prestación de servizos especializados cando o requiren.  

 

2.3. Ingresos 

Subvencións 

PROXECTO ÁREA SOCIO FINANCIADOR ORZAMENTO 

O MUNDO QUE 
QUEREMOS EPD SIG/ACPP 

DXREUE 
14.399 

EDPLAB EPD   DXREUE 34.460 

ESR EPD ACPP DXREUE 17.814 

EL SALVADOR COOP ACPP DXREUE 50.289 

DOMINICANA COOP ACPP DXREUE 32.638 

LA TRIBU ACCIÓN SOCIAL IGAXES LA CAIXA 43.100 

COMUNITARIA RADIO COOP  FC 
CONCELLO DE 

SANTIAGO 18.570 

COMUNICAR EN 
IGUALDADE EPD   

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN 11.128 

CHANGE Fortalecimiento SJ INJUVE/ERASMUS 6.000 

LA ESCUELITA DEL 
MANCHÓN COOP ASF 

CONCELLO DE 
SANTIAGO 9.000 

 

Servicios técnicos 

FINANCIADOR CONCEPTO MONTO 

EAPN Formación Organización Eventos 300 

CGONGD 
Actividades Compostela + 
Solidaria 750 

Entreculturas Formación CME 300 



6 

 

Farmamundi EpD 700 

SIG EpD 1800 

Ecos do Sur EpD 1000 

FSG Vídeo Pontevedra 1500 

FSG Vídeo Coruña 1600 

FSG Vídeo Lugo 800 

EL SALVADOR DOCUMENTAL 4000 

USC Obradoiro 300 

IES Carballo Taller Radio 300 

VINTE Reportaxes 300 

IES López Ferreiro Taller Radio 300 

UdC Spot publicitario y campaña 1000 

 

2.4. Proxectos aprobados en 2018 

PROXECTOS DE EDUCACIÓN E COMUNICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO 

NOME DO PROXECTO ENTIDADE 

FINANCIADORA 

IMPORTE 

Fomento da conciencia social, 

capacidade de comunicación crítica e 

interrelación entre o global e o local do 

colectivo adolescente dos municipios de 

Ames, Bueu, Viana do Bolo, Silleda e 

Vilagarcía. 

 

Xunta de 

Galicia 

 

34.460€ 

Cooperación Galega. O mundo que 

queremos. Convenio con Solidariedade 

Internacional de Galicia, ACPP e Educo 

 

Xunta de 

Galicia 

 

70.000,00 € 

Mellora das capacidades e ferramentas 

xeradoras de conciencia crítica no ensino 

infantil, de primaria, de secundaria e 

universitario galego de ACPP Galicia 

 

Xunta de 

Galicia 

 

45.000,00 € 

Comunicar en Igualdade. Convenio CAFI Consellería de 

Educación 

11.128 €  

PROXECTOS ACCIÓN SOCIAL    

A Tribu Fundación La 

Caixa 

43.100,00 € 
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Erasmus Plus. Asociados con SJ UE 22.805€ 

   

PROXECTOS DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO 

NOME DO PROXECTO ENTIDADE 

FINANCIADORA 

IMPORTE 

Fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana y acceso a servicios públicos de 

salud de calidad, especialmente de la 

sexual y reproductiva, en el Municipio de 

Jiquilisco, Bajo Lempa, El Salvador. ACPP y 

APROCSAL 

 

 

Xunta de 

Galicia 

 

 

50.289€ 

Mejora de las condiciones de habitabilidad 

y de las capacidades comunitarias para 

prevenir y mitigar riesgos ante desastres y 

vulneraciones derechos de 1.319 personas 

(393 mujeres, 268 niñas, 382 hombres y 276 

niños) de las comunidades de La Balsa, La 

Cubana y Olivares, municipio de Ramón 

Santana, provincia de San Pedro de 

Macorís, República Dominicana. ACPP  y 

IDAC 

 

 

Xunta de 

Galicia 

 

 

32.638 € 

Mellorar a capacidade de produción e 

difusión de contidos con enfoque de 

xénero das 9 emisoras comunitarias 

centroamericanas integradas na rede 

Comunitaria Radio. Fundación 

Comunicándonos 

 

 

Concello de 

Santiago 

 

 

18.570,00 € 
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3. SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN 

3.1. Sensibilización 

Ao longo do ano 2018 Agareso participou nunha serie de eventos e campañas xunto a outras 

organizacións. Nalgúns destes encontros estivo presente como observadora, mentres que noutros 

colaborou ofrecendo talleres ou actividades. 

Compostela +Solidaria 

Esta ano Agareso participou no programa de Compostela+Solidaria cunha acción de rúa sobre 

igualdade e identidade con mulleres xitanas. AS súas imaxes foron impresas cun tamaño de 

metro e medio en caixas de cartos, que despois se dividiron a modo de quebracabezas.  

Fíxose un xogo coa cidadanía presente na feira solidaria da Praza Roxa para que descubriran as 

imaxes.  

Ademais levouse a cabo un programa de radio en directo, no que se entrevistou aos 

representantes das entidades presentes, as propias mulleres xitanas e a concelleira de Benestar. 

Unido a isto participouse na exposición fotográfica Tecedoras do Cambio coa elaboración de 

imaxes de mulleres que traballan todos os días desde as súas comunidades pola xustiza social.  

Quorum Global 

A fin de semana do 19 ao 21 de outubro de 2018 celebrouse o encontro “Islas Encendidas” en 

Málaga. Foi unha actividade organizada pola Coordinadora de ONGD a nivel estatal no marco 
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da plataforma Quórum Global, unha rede de organizacións e movementos sociais que reuniu en 

Málaga a unhas 350 persoas. 

O obxectivo principal era establecer as primeiras bases para o traballo en rede e os acordos 

mínimos para unha axenda de accións sociais cara a garantir a xustiza social, a igualdade de 

oportunidades, a universalización dos dereitos para todas as persoas e a promover a denuncia 

da discriminación e a desigualdade. 

Para acadar este obxectivo, traballouse coa metodoloxía das “Islas”: cada illa estaba composta 

por un grupo de persoas que traballaron ao redor dun tema concreto, pero desde perspectivas 

diversas. Así, o proxecto EpDLaB estivo presente na illa da Convivencia e o Diálogo, no grupo 

que analizou experiencias en curso e elaborou unha serie de propostas no curto prazo. Unha das 

conclusións do grupo foi a posta en valor da Educación, tanto a formal como a non formal, como 

espazo no que traballar por unha cidadanía activa, solidaria e inclusiva. Esta conclusión chegou 

como resultado da posta en común de programas como o EpDLaB, que foi analizado xunto con 

outros de obxectivos similares desenvolvidos en Madrid, Cataluña, Andalucía e Castilla La 

Mancha. 

Porén, EpDLaB gañou o seu propio lugar dentro deste grupo grazas á introdución das narrativas 

dixitais e outros contidos mediáticos na súa proposta pedagóxica, ao igual que polo papel que 

o proxecto outorga aos medios de comunicación nas relacións socio-económicas e culturais 

contemporáneas. 

Nesta mesma liña, o proxecto foi valorado á hora de definir as comunidades educativas, as cales 

foron descritas como algo que vai máis aló do corpo docente e que ademais inclúe ás familias, 

equipos de actividades extraescolares, administración pública, etc… EpDLaB inclúe aspectos 

que traspasan as aulas nas que se desenvolve, tanto dentro do mesmo centro como fóra, grazas 

a actividades como a formación de profesorado o a xuntanza anual intercentros. 

Finalmente, o grupo ou illa da Convivencia e o Diálogo incluíu a incidencia política como un 

impacto necesario das actividades educativas polo cambio social. Neste sentido, falamos do 

papel das redes sociais en EpDLaB, xa que un dos obxectivos deste proxecto é a formación 

dunha cidadanía dixital que promova os dereitos humanos e a liberdade como ferramentas para 

o desenvolvemento. 

Encontro Transfronterizo de EpD 

A Coordinadora Extremeña De ONGD e a Plataforma portuguesa de ONGD promoveron un 

encontro entre entidades españolas e portuguesas especializadas en Educación para o 
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Desenvolvemento como forma de aprendizaxe mútuo e de procura de novas sinerxías de 

traballo conxunto a ambos lados da fronteira. 

Establecéronse alianza para futuros traballos conxuntos, determináronse obxectivos a cumprir de 

forma anual e explorouse a posibilidade de facer un encontro no norte de Portugal coas ONGD 

galegas.  

Foron dous días de traballo para compartir experiencias e metodoloxías nos que Agareso 

participou, tanto como integrante da Coordinadora Galega de ONGD, como organización 

especializada en Comunicación para o Cambio Social. O encontro tivo lugar en Lisboa os días 

15 e 16 de marzo de 2018. 

Programa de sensibilización da Deputación de Pontevedra 

A Deputación de Pontevedra financiou este ano por primeira vez un programa de sensibilización 

coordinado pola Coordinadora Galega de ONGD. Neste programa incluíronse actividades en 

torno a visita de Juventina López e Ita Xocol, dúas lideresas indíxenas guatemaltecas que 

percorreron centros educativos e auditorios falando sobre a importancia da organización 

comunitaria e a defensa dos dereitos identitarios das poboacións discriminadas.  



11 

 

Agareso participou, tanto na selección das persoas que visitaron Galicia, sendo Ita Xocol parte 

da súa contraparte la radio comunitaria La Voz de Racantacaj, como comunicación da 

iniciativa.  

3.2. Formacións e obradoiros 

VIII Seminario “Xornalismo social e cooperación internacional” 

 

O VIII Seminario de Xornalismo Social e Cooperación Internacional contou, entre outros, con 

reputados profesionais do terceiro sector, con fotógrafos como Pepe Lamarca ou Mingo Venero, 

un reporteiro de guerra secuestra por o ISIS en Afganistán como Antonio Pampliega ou Lucía 

Mbomío, unha das principais voces do activismo africano.  

Todos eles, xunto co persoal especializado de Agareso, ofreceron a profesionais e estudantes do 

sector da comunicación as bases da cooperación e da comunicación para o desenvolvemento, 

así como un catálogo de boas prácticas informativas e un conxunto de claves sobre o 

tratamento respectuoso dos colectivos en risco de exclusión e máis sobre a elaboración de 

discursos alternativos en torno aos países do Sur. 

O curso celebrouse entre o 7 de marzo de o 16 de maio. A formación, cunha duración de corenta 

horas lectivas, impartirase os mércores entre as 16 e as 20 horas na Facultade de Ciencias da 

Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, que colabora con esta iniciativa 

que conta tamén co apoio da Xunta de Galicia. Este seminario, que pretende capacitar aos 

asistentes para a comunicación para o cambio social e favorecer deste modo a inclusión, está 

incluído dentro do proxecto Escolas sen Racismo. 
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Ademais, o seminario é unha das mellores canteiras para Agareso, das que saen novas e novos 

voluntarios para nutrir á organización.  

Práctica en Marrocos 

Este ano, viaxamos a Marrocos cos tres alumnos/as que presentaron os mellores traballos 

individuais e grupais e cunha voluntaria que estivo apoiando o proxecto todo o ano. Os 

participantes na viaxe foron: Uxía Pérez (cámara), Leticia Francisco (redactora), Marcos 

Fernández (cámara) e María Aneiros (produtora).  

 

A viaxe tivo lugar do 20 ao 27 de Xuño de 2018. 

 

Como os perfís seleccionados conformaban un pequeno equipo de documental, decidimos 

escoller unha temática e profundar nela a través dos distintos proxectos e as distintas ONG’S que 

se visitaban, así como dos distintos perfís e protagonistas que nos atopamos. En conxunto 

decidiuse facer un pequeno documental sobre “A Muller en Marrocos” 

 

Case toda a viaxe transcorreu en Tánxer, onde se dedicou parte do tempo a rodar imaxes 

recurso das súas rúas e as súas xentes, pero abrigo dedicouse moita enerxía en facer as 

entrevistas con todas as mulleres protagonistas do documental: 

 

Grazas a ACPP Marrocos, coñecemos a KHADIJA BOUBTANA, que nos brindou dúas entrevistas e 

permitiunos gravala na súa casa e no seu barrio. Trala primeira entrevista, todo o equipo vío claro 

que ela ía ser nosa protagonista, polo seu discurso ben armado. Por iso, decidimos volver 

entrevistala unha segunda vez, esta vez na súa casa, para poder tomar tamén imaxes dela na 

súa vida diaria. 

 

Como sempre, a Asociación Atawassoul acolleu o noso proxecto e convocou unha reunión con 

mulleres obreiras do sector téxtil en Tanxer. A maioría delas non quixeron aparecer en cámara, 

pero 3 delas aceptaron e deron o seu testemuño, sobre as duras condicións laborais ás que están 

sometidas. 

 

Outro proxecto fundamental si queriamos falar da muller en Marrocos foi o de 100% MAMANS. 

Puidemos visitar e fotografar o proxecto, onde hai un albergue para nais solteiras pero tamén hai 

un centro de formación profesional para estas mulleres que se ven repudiadas pola sociedade 

en Marrocos. Finalmente, visitamos os estudos de radio onde estas mulleres poden expresarse 

libremente e entrevistamos a unha das nais, que nos deu o seu testemuño como nai solteira, cun 

embarazo froito dunha violación e repudiada pola súa familia. 

 

Finalmente, a ONG AIDA INTERNACIONAL abriunos as súas portas e tivemos ocasión de facer 

entrevistas coas súas traballadoras en Tanxer, pero tamén de desprazarnos a Chef Chaouen, 

onde esta ONG está comezando un proxecto de apoio psicolóxico a mulleres vítimas de 

violencia de xénero e xa puxo en marcha unha tenda-taller de costura, onde estas mulleres 

traballan para lograr unha independencia económica dos seus maltratadores. 
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Foron uns días de traballo intenso, onde os estudantes funcionaron como un pequeno equipo de 

rodaxe documental e onde puideron ter unha experiencia formativa e vital que reflectiron nas 

súas memorias: 

 “Se o seminario foi un auténtico encontro comigo mesma, Marrocos abriume as portas cara un 

mundo no que a satisfacción dunha débeda con alguén, de axudarlle a berrar a súa historia, é 

inigualable.” 

“En definitiva, o seminario e a viaxe a Marrocos foron unha experiencia única, onde, ademais de 

coñecer a persoas marabillosas e mesmo crear un grupo ideal, tivemos a sorte de adquirir novos 

coñecementos que levaremos toda a vida con nós e que nos axudará a defender e a levar por 

bandeira, todos aqueles casos que vulneren os dereitos sociais.” 

Ao volver, os estudantes escribiron cada un artigo sobre a temática que máis lles chegou e 

tamén están en pleno proceso de guión e edición do documental. 

A facultade de Xornalismo de Compostela acolleu tamén a estrea do documental Zanka Dialna 

(A rúa é nosa) gravado nesa viaxe,  

Trailer Zanka Dialna 

Formación para a EAPN 

O 25 de abril levamos a cabo unha formación sobre Comunicación de Eventos Solidarios para 

comunicadoras e comunicadores de organización do Terceiro Sector. A formación tivo lugar na 

Escola Galega de Administracións Públicas (EGAP) en Santiago de Compostela e achegou aos 

asistentes ás principais claves de éxito para organizar e comunicar eventos solidarios, 

axudándolles a comprender cales son os erros máis comúns e como solucionalos. 

A formación foi solicitada por EAPN Galicia e impartida por Sonia Díaz e Lorena Seijo.  

Obradoiro de radio profesorado do CEIP López Ferreiro 

O profesorado do CEIP López Ferreiro solicitou a través da Consellería de Educación unha 

formación específica en técnicas de radio e educomunición, que foi impartida por Rocío 

Cadahía. Dúas xornadas de 3 horas nas que aprenderon a didáctica, o emprego da mesa de 

radio e os trucos para sacarlle un maior partido á ferramenta co alumnado.  

Esta formación deu pé á creación dunha radio escolar dentro do centro educativo e á 

transferencia das nosas metodoloxías ao profesorado para a súa posterior aplicación. 

Obradoiro de metodoloxías educomunicativas para alumnado de Ciencias da Educación A 

Coruña 

A través do proxecto de investigación que Solidariedade Internacional de Galicia ten na 

Facultade de Ciencias da Educación de A Coruña, Antonio Grunfeld, Rocío Cadahía, María 

https://www.youtube.com/watch?v=CVHAHjlukfo
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Jiménez e Óscar Vázquez impartiron unha serie de 4 obradoiros de 3 horas cada un en 

metodoloxías educativas innovadoras para o alumnado das distintas ramas formativas.  

A técnica de stop motion, o documental e a radio foron as ferramentas escollidas polo 

profesorado do grao universitario para que o seu alumnado as incorporara en futuras propostas 

educativas nas aulas.  

Dentro deste mesmo proxecto elaboramos un vídeo resumo das xornadas de transferencias de 

coñecementos organizadas na propia universidade ao final do proxecto.  

Formación en comunicación non sexista para o voluntariado 

A Consellería de Educación, a través dos Centros de Formación para o profesorado e o CAFI, 

contratounos unha formación sobre comunicación e igualdade de xénero, co obxectivo de que 

o profesorado teña ferramentas máis acaídas para abordar de forma transversal este tema no 

aula.  

Impartimos formacións de 30h presenciais y 20h on line en 5 dos 7 centros de formación de 

Galicia: Ferrol, Santiago, Pontevedra, Lugo e Ourense. Unha formación tan esixente requeriu da 

participación e implicación de case todo o grupo de profesionais da organización, non só para 

impartir o gran número de formación, senón tamén para todo o esforzo burocrático que ameritan 

este tipo de iniciativas.  

Esta formación, deseñada de forma exclusiva para esta proposta, supuxo un reto para a nosa 

organización, pero reafirmounos na necesidade de seguir traballando en profundidade co 

profesorado, xa que nas súas mans están moitos dos valores que se transmiten á mocidade.  

Todos os materiais e avaliacións foron entregados á Consellería para que poidan ser utilizados na 

mellora da formación dos seus docentes, e esperamos poder repetir experiencia no seguinte 

curso lectivo. 

Formación en xénero para o grupo de traballo A partir da Avaliación Externa da terceira fase do 

EpDLab, que recibimos despois de presentar o documento de formulación da presente fase, 

detectamos unha debilidade no equipo do proxecto á hora de transmitir ao alumnado e ao 

profesorado ferramentas específicas para a comunicación para a igualdade e, por iso, 

decidimos axustar o orzamento para poder incluír unha formación que reforzase as habilidades 

do equipo neste eido. 

Celebramos esta actividade non prevista inicialmente no proxecto o venres 9 e sábado 10 de 

novembro de 2018, abordando de xeito intensivo durante 12h temáticas que nos foran 
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subliñadas como necesarias de mellorar na avaliación externa da terceira fase do EpDLab, tales 

como a linguaxe inclusiva/non sexista. Asistiron as 4 persoas que forman parte do equipo do 

EpDLab e 8 voluntarios/as da organización, que puntualmente apoian o proxecto. Todas e todos 

eles profundaron en aspectos troncais do proxecto, como a perspectiva de xénero na 

comunicación e nas industrias culturais, a través da análise do sexismo e da estereotipia de 

xénero na información, na ficción e na publicidade; claves e recursos para contribuír á 

erradicación da violencia contra as mulleres dende os medios de comunicación; e mais 

estratexias e materiais para incorporar prácticas non sexistas de comunicación, especificamente 

en contornas escolares. 

Ofreceu esta formación María Isabel Menéndez Menéndez, Profesora Titular da Universidade de 

Burgos, Doutora en Filosofía, Licenciada en Xornalismo e experta en Estudos das Mulleres, 

Feministas e de Xénero, na actualidade é Directora da Unidade de Igualdade, Coordinadora do 

Grao en Comunicación Audiovisual, Directora do Posgrao Experto/a Universitario en Enfoque de 

Xénero pola Universidade de Burgos e Directora do Grupo de Innovación Docente da 

Universidade de Burgos para a Calidade da Educación Universitaria desde a Perspectiva de 

Xénero (GIDCEUPG). En 2009 obtivo o premio III Premio de Investigación sobre Violencia de 

Xénero da Cátedra de Violencia da Universidade das Illas Baleares. Conta cunha ampla 

experiencia en medios de comunicación e como consultora para institucións públicas e 

empresas no ámbito das políticas de igualdade de oportunidades: impartiu cursos especializados 

para o persoal de diversas institucións autonómicas, provinciais e locais, así como ao persoal de 

medios de comunicación, empresas e ONGs e tamén ao profesorado de secundaria de varias 

comunidades autónomas. 
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4. PROXECTOS 

4.1. Proxectos educativos 

Cooperación galega. O mundo que queremos 

Este ano Agareso volveu a participar no proxecto de “Cooperación galega. O mundo que 

queremos” na que foi xa a súa cuarta edición. Este é un proxecto de educación para o 

desenvolvemento que forma parte da plataforma de innovación educativa “Plan Proxecta” e 

no que colaboramos xunto con outras organizacións encargándonos da realización de 

obradoiros de radio e fotografía para a educación en valores.  

 

Este ano para os máis de 550 alumnos e alumnas galegas, que este ano participan cos seus 

centros no proxecto ‘Cooperación Galega: O mundo que queremos’ este proceso foi unha gran 

aventura.  

O obxectivo desta iniciativa, que se enmarca dentro da Educación para a Cidadanía Global,  é 

que o alumnado coñeza as problemáticas que afectan aos países empobrecidos, pero tamén 
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ao seu propio entorno, a través de dinámicas innovadoras como xogos de rol, obradoiros de 

radio e vídeo, teatro, ou a visita ás súas escolas de persoas que traballan para mellorar as 

condicións de vida nos seus países co apoio da Cooperación Galega.  

A participación do alumnado na procura de solucións ante estas problemáticas tamén é unha 

pedra angular de O Mundo Que Queremos, que porá a súa disposición distintas ferramentas 

para que eles e elas contribúan á loita contra a desigualdade global e local, creando as súas 

propias mensaxes e levando a cabo accións de visibilización e denuncia. 

O Mundo que Queremos leva xa seis anos achegando a realidade dos países do Sur ao 

alumnado de secundaria, grazas a unión de cinco ong: Solidariedade Internacional de Galicia, 

Asociación Galega de Reporteir@s Solidari@s (Agareso), Asemblea de Cooperación pola Paz 

(ACPP), Educo, e o colectivo 100Tolas, coa financiación do Plan Proxecta da Xunta de Galicia. 

Nesta sexta edición, os centros educativos que se suman a aventura son, oIES Plurilingüe Pedra 

da Aguia de Camariñas, o IES Sofía Casanova de Ferrol, o IES Campo San Alberto de Noia e o CPI 

Zas na provincia de A Coruña. A representación pontevedresa estará a cargo dos centros IES A 

Chapela de Redondela, e o CPI A Cañiza e na provincia de Lugo participarán o CPI Luis Diaz 

Moreno de Baralla e o CPI Dr López Suarez en O Saviñao. 

Web do proxecto: http://omundoquequeremos.org/  

NOME DO PROXECTO Cooperación Galega. O mundo que queremos. Convenio 

con Solidariedade Internacional de Galicia e Educo 

PAÍS España 

IMPORTE EXECUTADO 70.000,00 € 

SOCIOS LOCAIS Solidaridad Internacional, ACPP e Educo 

PERSOAS BENEFICIARIAS Alumando da ESO 

 

EpdLab III 

EpdLab é un proxecto de educación para o desenvolvemento levado a cabo por Agareso 

dende o ano 2015 en varios centros educativos galegos co obxectivo de educar en valores e 

incrementar o pensamento crítico dos rapaces e rapazas dos diferentes centros. No ano 2018, 

este proxecto afrontou a recta final da súa terceira fase, que se corresponde cos obradoiros 

impartidos ao longo do curso académico 2016/2017 e iniciou tamén a súa cuarta fase que 

rematará no próximo ano ao corresponderse temporalmente co curso 2018/2019. 

http://omundoquequeremos.org/
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A terceira fase levou o proxecto a 

cinco centros educativos repartidos 

por diferentes zonas do rural galego: o 

IES Carlos Casares en Viana do Bolo, o 

IES Milladoiro en Ames, o IES Castro 

Alobre de Vilagarcía, o IES Illa de Ons 

de Bueu. e o IES Pintor Colmeiro de 

Silleda. 

Por primeira vez introduciuse a 

formación específica ao profesorado a 

través dos programas de capacitación interna que ten a Consellería de Educación. 

EpdLab divídese en 9 obradoiros sobre temáticas que van dende o medio ambiente ata a 

igualdade de xénero pasando polas linguaxes inclusivas e a detección de prexuízos. A creación 

de contidos transmedia acompañou todo o proceso formativo constituíndo deste modo o eixo 

principal do proxecto, pois en cada obradoiro os alumnos producen pezas multimedia baseadas 

nas linguaxes propias das novas canles dixitais. Os traballos realizados nos talleres impartidos ao 

longo deste ano, ao igual que os realizados polos alumnos que participaron nas anteriores fases 

do EpdLab atópanse nun apartado específico dentro da web do proxecto ao igual que a guía 

didáctica do mesmo. 

Tamén lévase a cabo un encontro intercentro, chamado Hackaton, onde máis de 100 rapaces 

e rapazas reuníronse en Silleda para crear produtos comunicativos comúns. 

Web do proxecto: https://epdlab.gal/  

NOME DO PROXECTO Fomento da conciencia social, capacidade de 

comunicación crítica e interrelación entre o global e o local 

do colectivo adolescente dos municipios de Ames, Bueu, 

Viana do Bolo, Silleda e Vilagarcía de Arousa. 

PAÍS España 

IMPORTE EXECUTADO 34.460,00 € 

SOCIOS LOCAIS -  

PERSOAS BENEFICIARIAS Alumnado da ESO 

 

 

https://epdlab.gal/
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Escolas Sen Racismo 

 

Por sexto curso consecutivo, Agareso 

implementou a comunicación ao proxecto 

creado pola Asamblea de Cooperación 

Pola Paz “Escolas sen Racismo, escolas para 

a paz e o desenvolvemento”. A labor de 

Agareso neste proxecto materialízase en 

obradoiros radiofónicos, audiovisuais e 

comunicación de guerrilla, todo orientado á 

formación en valores. 

Nesta edición leváronse a cabo obradoiros de radio no CEIP López Ferreiro, de Stop Motion no 

Apóstolo Santiago, de Compostela, centrados nesta ocasión no medio ambiente e a educación 

en valores. No centro educativo Xulián Magariños de Negreira formouse ao alumnado e 

profesorado para que poidan por en práctica unha TV escolar e no IES de Milladoiro traballouse 

co vídeoactivismo a través do Youtube.  

Dentro deste proxecto tamén se desenvolve o Seminario de Xornalismo Social e Cooperación 

internacional na USC, e a formación a PCR (alumnado que fará prácticas en cooperación 

internacional en terreo) da UdC en comunicación social.  

O obxectivo do proxecto e o de espertar unha conciencia crítica e solidaria no alumnado sobre 

as causas da pobreza e a exclusión para que, a partir do coñecemento das situacións de 

inxustiza, síntanse quen de mobilizarse para participar nos procesos de cambio. 

NOME DO PROXECTO Mellora das capacidades e ferramentas xeradoras de 

conciencia crítica no ensino infantil, de primaria, de 

secundaria e universitario galego 

PAÍS España 

IMPORTE EXECUTADO 45.000,00 € 

SOCIOS LOCAIS Asemblea de Cooperación pola Paz 

PERSOAS BENEFICIRAIS Alumnado de Primaria, Secundaria e Universidade 
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A Tribu 2018  

Mozas e mozos de entre 14 e 23 anos 

constrúen n’A Tribo o seu propio relato social 

nunha experiencia de vídeo participativo 

que compartimos con Igaxes e coa á 

colaboración de Obra Social laCaixa, que 

este ano danos a oportunidade por primeira 

vez de liderar un proxecto de Acción Social. 

 

Os prexuízos son a antesala da discriminación. E cando afectan a persoas que xa parten dunha 

situación vulnerable, poden chegar a converterse nun estigma moi doloroso. Non é certo, por 

exemplo, que o alumnado con dificultade nos estudos non teña vontade de aprender. Nin é 

certo que a mocidade tutelada estea nun centro de protección por facer algo malo. Non son 

máis que estereotipos, pero parte da sociedade aínda os toma por certos. Moitas mozas e mozos 

en risco de exclusión padecen cada día as consecuencias de estigmas inxustos que pesan e 

discriminan. Unha forma de combatelos é crear espazos para que sexan elas e eles mesmos quen 

poidan construír o seu relato da realidade. Coa súa propia voz e desde a súa propia visión 

A Tribo existe para iso. Trátase dunha experiencia de vídeo participativo capitaneada por 18 

mozas e mozos de entre 14 e 23 anos. Elas e eles son protagonistas de todo o proceso de 

creación: desde a idea inicial ata a montaxe final. Numerosos estudos teñen probado que é 

posible promover a igualdade social a través das artes. O contacto continuado coas artes fai 

posible que as mozas e mozos en dificultade melloren tanto os seus resultados na escola como o 

seu compromiso cívico e social. Isto permite reducir a desigualdade de oportunidades con 

respecto á mocidade dun nivel socioeconómico máis alto. 

Este proxecto ten tres compoñentes: formación en vídeo participativo para os mozas e mozas de 

Igaxes, formación en comunicación e equidade para escolares e unha campaña de 

comunicación participativa.  

NOME DO PROXECTO A Tribo  

PAÍS España 

IMPORTE EXECUTADO 43.100€ 
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SOCIOS LOCAIS Igaxes 

PERSOAS BENEFICIARIAS Mozos e mozas en risco de exclusión e tutelados 

 

 

4.2. Proxectos de cooperación 

Radio e tv comunitaria en El Salvador 

Por sétimo ano consecutivo Agareso 

participou xunto a Asemblea de 

Cooperación pola Paz nun proxecto de 

desenvolvemento sostible en El Salvador, só 

que nesta ocasión estreamos nova 

contraparte: Aprocsal, o que nos permitirá 

abordar estratexias que permitan mellorar o 

acceso aos dereitos de saúde sexual e 

reprodutiva das mulleres salvadoreñas.  

 

Durante os meses de novembro e decembro, un equipo da organización formado polos 

voluntarios Rocío Cadahía e Óscar Vázquez traballou, ao longo de intensas xornadas de 

formación, en dúas liñas diferenciadas: por unha banda, mellorar as emisións e as producións de 

televisión, e por outra, incrementar a calidade da programación e informativos da radio en 

temática de xénero. Aproveitamos estas formacións para a gravación de cuñas de radio sobre 

prevención de enfermidades relacionadas coa saúde sexual, que a nosa contraparte e os 

medios de comunicación comunitarios poderán utilizar libremente.  

Ben é certo que todo o persoal desta canle adoita compatibilizar tarefas na área audiovisual e 

radiofónica. Unha versatilidade que se tratou de aproveitar, en todo momento, co obxectivo de 

apuntalar un proxecto de comunicación para o desenvolvemento cunha traxectoria de máis de 

25 anos. 

Relacionado coas formacións en televisión e facendo sinerxía con outras actividades e 

necesidades do proxecto marco no que traballamos, Óscar Vázquez acompañou a un grupo 

de reporteiros de Izcanal a gravar un vídeo sobre a situación das mulleres curileras ao Bajo 

Lempa. 
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Este vídeo empregarase para sensibilización sobre os dereitos de saúde sexual e reproductivas 

das mulleres, ao mesmo tempo que cumpre co propósito de facer acompañamento práctico  

Vídeo Curileras 

Encuentro Centroamericano de Radios Comunitarias 

Dentro deste proxecto, por cuarto ano 

consecutivo, co-organizamos o Encontro 

Centroamericano de Radios Comunitarias, 

canda a Fundación Comunicándonos e 

AMARC Latinoamérica. Esta cita xa instituída 

para facer sinerxías entre emisoras 

comunitarias de Honduras, El Salvador, 

Guatemala e Nicaragua centrouse este ano 

na comunicación con perspectiva de 

xénero e no fortalecemento do discurso 

feminista nas emisoras.  

 

 

 

Debido a isto, a maioría das 20 participantes foron mulleres.  

Ademais de formacións específicas sobre esta temática chegamos a acordos significativos sobre 

o proxecto Comunitaria Radio e lanzamos oficialmente a plataforma web.  

Gravación dun documental sobre dereitos sexuais e reprodutivos  

Este ano incluímos un novo elemento dentro do proxecto de El Salvador que esperamos que lle 

dea un respaldo á incidencia política que compre facer neste tipo de iniciativas. Estamos en 

proceso de gravación dun documental que aborde de forma profunda a falta de acceso aos 

dereitos de saúde sexual e reprodutiva que teñen as mulleres en El Salvador e as consecuencias 

dramáticas que isto conleva, desde problemas físicos e psicolóxicos, a penas de cárcere, 

rematando por mortes provocadas dentro do propio sistema de saúde ou autoprovocadas polas 

propias vítimas cando se lles obriga a ser nais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UTdHbWj7b4&t=1s
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NOME DO PROXECTO Fortalecer os mecanismos de participación ciudadana e 

acceso a servizos públicos de saúde de calidade, 

especialmente da sexual e reprodutiva en el Minicipio de 

Jiquilisco, Bajo Lempa, El Salvador.  

PAÍS El Salvador 

IMPORTE EXECUTADO 199.041,87 

SOCIOS GALEGOS E 

LOCAIS 

Asamblea de Cooperación pola Paz, Aprocsal e Fundación 

Comunicándonos 

PERSOAS BENEFICIARIAS Mozas e mozos, homes e mulleres de zonas rurais 

desprazados do conflito armado interno 

 

 

República Dominicana 

Vídeo participativo en Dominicana 

Agareso iniciou no mes de agosto o seu 

traballo no proxecto creado pola 

Asamblea de Cooperación pola Paz que 

busca mellorar as condicións de 

habitabilidade, de atención á saúde e 

reducir a violencia contra as mulleres no 

Batey La Balsa, situado no municipio de  

Ramón Santana na provincia de San Pedro de Marcorís. Agareso está a aportar a este gran 

proxecto a súa especialidade en sensibilización, en traballo coas novas tecnoloxías e medios de 

comunicación comunitarios enfocados á poboación máis nova. 

Este é o segundo proxecto que Agareso ten en República Dominicana, e as nosas accións 

concentráronse en a educomunicación nas escolas e institutos dos bateyes, e en sacarlle partido 

as ferramentas de comunicación comunitaria que teñen á súa disposición.  

Búscase que as propias comunidades teñan a capacidade e os coñecementos técnicos 

necesarios para que a poboación poida ter as súas propias canles comunicativas para 

expresarse, para xerar discursos propios e para denunciar as problemáticas que lles afectan. 
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Dentro deste proxecto realizáronse obradoiros audiovisuais con mozos e mozas dos centros 

educativos os dereitos da infancia na escola La Cubana y en Olivares, e no complementamos a 

formación sobre radio comunitaria no Centro Tecnológico Comunitario de Ramón Santana, co 

obxectivo de crear un grupo estable de traballo para que poidan facer a súa propia 

programación e comunicar desde as comunidades.   

 

NOME DO PROXECTO Mejora de las condiciones de habitabilidad y de las 

capacidades comunitarias para prevenir y mitigar riesgos 

ante desastres y vulneraciones derechos de 1.319 personas 

de las comunidades de La Balsa, La Cubana y Olivares, 

municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de 

Macorís, República Dominicana. 

PAÍS República Dominicana 

IMPORTE EXECUTADO 234.885,44  
 

SOCIOS GALEGOS E 

LOCAIS 

Asemblea de Cooperación pola Paz e Instituto de Acción 

Comunitaria 

PERSOAS BENEFICIARIAS Poboación empobrecida dos bateyes (homes, mulleres, 

mozas e mozos), máis 50% de ascendencia haitiano 

 

Comunitaria Radio: Centroamérica 

 

Comunitaria Radio é unha plataforma de emisoras e tv comunitarias nada do Encontro 

Centroamericano de Radios Comunitarias promovido por AGARESO, Fundación 

Comunicándonos, AMARC e ACPP. 

Os seus principais obxectivos son: 
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 Compartir contidos e aproveitar toda a potencialidade da emisión dixital en beneficio 

dos medios de comunicación comunitarios. 

 Abordar temáticas como defensa de dereitos humanos, igualdade de xénero, medio 

ambiente e identidade. 

 Contar as súas problemáticas coa súa propia voz e desde a perspectiva das súas 

comunidades.  

 Ter unha plataforma de difusión en liña que amplíe a cobertura das súas emisoras 

analóxicas. 

A plataforma está integrada por 12 emisoras centroamericanas, pero a súa vocación é seguir 

sumando medios que queiran traballar en rede e contribuír con contidos a esta plataforma 

colaborativa. 

Guatemala: AJ Tv 1, A Voz de Racantacaj, Radio Chuwilá 

O Salvador: RTV Izcanal, Radio Guazapa, Radio Mangle, Radio de Todas 

Honduras: Radio Marcala, Radio Azacualpa, RDS Radio 

Nicaragua: Radio Vos, Radio Camoapa, Radio Universidade 

Dentro deste proxecto, ademais da creación da propia plataforma, a elaboración de contidos 

propios e a xeración de sinerxías, tamén se realizarán formacións específicas en técnicas de radio 

e edición de contidos, e se darán capacitacións sobre comunicación a xénero ás 12 emisoras 

participantes. Tamén se promoverá a aprendizaxe entre iguais con intercambios de 15 días entre 

as emisoras para que poidan compartir experiencias de traballo.  

Comunitaria Radio WEB 

 

NOME DO PROXECTO  Mejorar de la capacidad de producción y difusión de 

contenidos con enfoque de género de las 9 emisoras 

comunitarias centroamericanas integradas en la red 

Comunitaria Radio.  

 

PAÍS Cetroamérica 

IMPORTE EXECUTADO  18.569,70€ 
 

http://comunitariaradio.org/about/
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SOCIOS GALEGOS E 

LOCAIS 

Fundación Comunicándonos 

PERSOAS BENEFICIARIAS Comunicadoras e comunicadores comunitarios de 

comunidades excluídas 

 

4.3. Proxectos audiovisuais 

La Escuelita del Manchón 

 

La Escuelita del Manchón é un documental 

gravado no marco dun proxecto de 

Arquitecturas Sen Fronteiras Galicia na 

comunidade El Manchón, de Guatemala. O 

documental amosa dende un enfoque de 

dereitos o traballo que estamos a desenvolver 

dende hai anos en materia de educación 

xunto as organización PROYDE, ASIAPRODI e 

PRODESSA na costa sur guatemalteca. 

O Manchón quedou sen escola, pero Stefany, unha nena de dez anos, ten un soño: quere ser 

arquitecta e construír para a súa aldea unha escola branca, con xanelas grandes por onde pase 

o vento. Guatemala é un dos paises latinoamericanos que menos inviste en educación, polo que 

as oportunidades dos nenos, e sobre todo das nenas, das aldeas máis afastadas son escasas.  

Este documental é a segunda pata dunha estratexia de ASF Galicia por difundir as metodoloxías 

de traballo que teñen implantadas en Guatemala e facilitar a través de produtos audiovisuais a 

réplica das mesmas noutras comunidades.  

O proxecto foi financiado polo Concello de Santiago na súa convocatoria de cooperación 

internacional do 2017.  
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Aprender Traballando da FSX 

 

A Fundación Secretariado Xitano de Galicia, a 

través das súas delegacións provinciais, 

encargounos a elaboración dunha serie de 

audiovisuais sobre o seu proxecto estrela: 

Aprender Traballando, financiado pola Obra 

Social La Caixa. 

Este proxecto, que ten como obxectivo principal ofrecer formación e prácticas profesionais a 

mozos e mozas xitanas en sectores aos que habitualmente non teñen acceso, tiña un déficit de 

produtos de sensibilización que este 2018 intentaron compensar a través destes audiovisuais. 

Catro audiovisuais gravados en Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo e A Coruña que 

serán empregados para explicar mellor o proxecto ás empresas que poderían ser futuros 

colaboradores e para sensibilizar á propia comunidade xitana que merece a pena participar no 

proxecto.  

 

4.4. Perú: Identificación de novos actores e proxectos 

Agareso está nunha nova etapa, intentando ampliar a súa visión, mirar máis alá. Dentro deste 

proceso decidiu este ano, por primeira vez, realizar un viaxe de exploración. A expedición tivo 

como destino Perú, baseando a escolla en tres premisas: é un país prioritario para a Cooperación 

Galega, non temos ningún proxecto iniciado alí e, sobre todo, é terra fértil para o audiovisual 

participativo e intercultural.  

Contactamos con 9 colectivos locais e unha universidade que traballan en comunicación para 

a transformación social, con especial énfase no audiovisual. Levámonos unha grande sorpresa 

pola inmediata e proactiva reacción dos colectivos que, sen coñecernos previamente, estiveron 

encantados de encontrarnos, compartir experiencias e idear futuros proxectos.  

Minkaprod: A primeira parada foi Minkaprod, unha produtora audiovisual especializada en 

temática medioambiental, xénero e culturas orixinarias. Unha das propostas que máis nos gustou 

de todo o que nos contaron foi o seu proxecto de vocería para mulleres indíxenas. Explicáronnos 

o útil que pode ser o audiovisual para xerar liderazgo, para a autorepresentación e xeración dun 

http://minkaprod.com/
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discurso propio. “As lideresas necesitan fortalecer o seu discurso, a súa presenza mediática e 

definir que tipo de representación desexan, e nós intentemos botarlle unha man con isto”, 

comentounos Adrián Hartill.  

Os integrantes de Minkaprod teñen formación publicitaria por iso intentan aportar o seu enfoque 

social a esta disciplina, como fixeron na elaboración dun spot informativo sobre a situación dos 

pobos indíxenas de Perú.  

Spot Soy Indígena 

Tamén teñen un gran traballo en xeración de metodoloxías innovadoras e de sistematización de 

procesos para institucións públicas, tan necesarios e que tan poucas veces se fan ben.  

https://vimeo.com/295681734 

La Combi Rodante: A segunda parada foi La Combi Arte Rodante, unha asociación sen ánimo 

de lucro que fixo do cine ao aire libre a súa selo de identidade, levando a súa pantalla inflable 

a todo os recunchos do Perú. Ademais desta estupenda iniciativa, que ten como principal 

enfoque a democratización do acceso e produción cinematográfica, realizan interesantísimos 

proxectos educativos cos que empatizamos ao 100%. 

Un deles é os Cineclubs Escolares, un espazo para toda a comunidade educativa que busca 

levar a aprendizaxe do cine aos centros educativos a través da creación de cineclub, a 

realización de actividades complementarias ás proxeccións e a produción dos seus propios 

materiais audiovisuais da man do alumnado, contounos unha das súas fundadoras Carolina 

Martín.  

E neste momento están enfrascadas nunha creativa iniciativa, financiada polo Ministerio de 

Cultura de Perú, para promover a interculturalidade e as linguas indíxenas chamado Diccionarios 

Audiovisuales, no que as propias comunidades escollen os termos que queren representar ou as 

lendas que lles gustaría contar a outros, e elaboran a súa peza audiovisual. Estas pezas serán 

útiles tanto como memoria colectiva de culturas que corren perigo de esmorecer por falta de 

apoio, como para difundir entre a cidadanía peruana que descoñece gran parte da diversidade 

cultural do seu país. 

https://www.la-combi.com/copia-de-donde-rodamos 

La Combi forma parte tamén, xunto a outros colectivos, do Censurados Film Festival un festival 

itinerante que busca crear un espazo para a reflexión, o diálogo e a denuncia sobre a situación 

actual da liberdade de expresión e os dereitos humanos no mundo a través da proxección de 

https://vimeo.com/236851741
https://vimeo.com/295681734
https://www.la-combi.com/
https://www.cineclubsescolares.org/
https://www.la-combi.com/copia-de-donde-rodamos
https://www.censuradosfilmfestival.org/
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filmes e a realización de actividades educativas e artísticas. En Censurados amósanse obras 

audiovisuais que atoparon barreiras para ser difundidas por motivos políticos, sociais ou 

económicos. No 2018 proxectouse en Perú, Guatemala, México e EEUU.  

https://vimeo.com/263372169 

Tafa: Outra organización que nos encantou foi o Taller Ambulante de Formación Audiovisual, un 

colectivo que naceu en Bolivia pero que no 2010 instalouse en Perú. Formado por un 

antropólogo, un sociólogo e un cineasta é un grupo atípico que aposta pola antropoloxía visual 

e que ten como un dos seus obxectivos a preservación da lingua, dos mitos e a descrición das 

problemáticas que afectas ás poboación indíxenas, principalmente amazónicas.  

Empregan a ficción e a animación porque din que é un dos xéneros que mellor empata coa 

cosmovisión indíxena, na que a expresión a través de murais e debuxos é moi habitual. Neste 

momento están inmersos nun orixinal proxecto chamado Animazonía que busca promover o 

coñecemento sobre as plantas medicinais e a cosmovisión amazónica.  

https://aniamazonia.tumblr.com/ 

Pero TAFA tamén emprega o vídeo participativo como ferramenta de empoderamento e 

denuncia. Como mostra o videoclip que realizaron con mozos recluídos nun centro de menores. 

Para TAFA que o produto final que saia das formacións teña calidade audiovisual e sexa 

difundible é imprescindible, xa que “aporta aos colectivos excluídos e invisibilizados cos que 

traballamos unha grande dose de empoderamento e confianza en si mesmos”, Daniel. 

Cuyay Wasi: Cuyay Wasi é unha asociación integrada por Maja Tillman y Rodrigo Otero, expertos 

en antropoloxía e cine, e que cren no poder do Vídeo Participativo como ferramenta de 

autoafirmación. Traballan principalmente con poboación andina indíxena e campesiña, tanto 

no eido de autorepresentación como de formación. Rodrigo asegura que son “uns puristas do 

método”, xa que para eles os audiovisuais que resultan dos seus obradoiros no son o obxectivo, 

senón que o é o propio proceso.  

Danlle especial importancia a temática de medio ambiente, de como o cambio climático está 

a cambiar as formas de vidas das poboacións que viven máis apegadas á terra, e polo tanto 

participan en proxectos que traballan a conservación de formas e modos de produción, 

alimentación e autorganización ancestral. Rodrigo considera que un dos aspectos nos que a 

cooperación podería fortalecer ás comunidades indíxenas é potenciando a autodefinición de 

desenvolvemento, que sen dúbida non significa o mesmo para todo o mundo.  

https://vimeo.com/263372169
https://www.facebook.com/pg/Tafa-taller-ambulante-de-formacion-audiovisual-179836628721251/about/
http://cuyaywasi.net/
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https://vimeo.com/266792902 

Grupo Chaski: E como non podería ser doutro xeito, tamén coñecemos ás máis veteranas do 

audiovisual comunitario: O Grupo Chaski. Esta asociación ten como especialidade o cine 

comunitario e a autoxestión cultural. Foron as primeiras en realizar longametraxes independentes 

sobre identidade ou xénero, cando aínda non eran temas que se abordaran no audiovisual, e 

apostan pola democratización da realización e distribución de contidos para o cine. 

Neste momento teñen na súa rede 32 microcines en 9 das provincias de Perú, xestionados por 

grupos de mozas e mozos, que foron capacitados en xestión cultural e emprendemento. 

Elaboran de forma conxunta un programa anual de títulos en 16 milímetros para todos os 

microcines e cada grupo autoxestionado comprométese a produción de dous audiovisuais 

comunitarios ao ano. Empregan tanto o castelán como as linguas orixinarias nas súas curtas, 

abordan temáticas sociais e fan debate despois de cada proxección co público presente.  

María Elena, directora de Grupo Chaski, aposta en este momento por converter a asociación 

nunha cooperativa e que todos os grupos de microcines sexan socios do proxecto. “Nos xa imos 

algo maiores e é importante que os mozos e mozas se responsabilicen, sintan como seu este 

proxecto e sexan o seu futuro”, comentou.  

Un das iniciativas das que se senten especialmente orgullosas é do traballo feito na Escola 

Intercultural de Iquitos formando a futuros mestres en técnicas audiovisuais e xestión cultural, para 

que despois cren os seus propios proxectos co alumnado. “Un deles montou un microcine en 

medio da amazonía, onde nin hai electricidade, que está a funcionar estupendamente”, 

contou.  

Exemplo 

Plano Masivo: E unha mostra de que a formación en Chaski funciona é que un dos seus integrante 

creou fai catro anos o seu propio proxecto, Plano Masivo, para a realización de audiovisual 

participativo, obradoiros documentais e de animación para rapaces e rapazas en risco de 

exclusión. Plano Masivo cre na implicación nos barrios, por iso traballa nun dos barrios máis 

desfavorecidos de Lima, El Callao. “Todo este tipo de iniciativas tamén serven para prevenir a 

violencia entre os adolescentes e para darlle máis confianza en si mesmos”, comenta Joseph 

Neyra. Dentro da diversidade de accións deste colectivo tamén está o traballo con persoas 

invidentes para creación dunha cinemateca sonora que lles permita disfrutar do cine e a 

creación de música para audiovisuais. 

https://vimeo.com/266792902
http://www.grupochaski.org/
https://vimeo.com/288250996
https://www.facebook.com/planomasivoperu/
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El Maizal: Ecuador, Perú e México é o triángulo no que se move El Maizal. Un colectivo dunhas 9 

Persoas especializado en antropoloxía visual, que xa en si mesmo como concepto nos encanta. 

Julio, un dos seus integrantes, xa nos advirte que todo o que fan é “político” e que os seus 

proxectos teñen un fin máis alá que os beneficios directos que reporten ás persoas coas que 

traballan.  

En un contexto de loitas sociais e de defensa do territorio e os seus recursos naturais, El Maizal 

emprega o audiovisual para fortalecer estas loitas. Desde talleres para aportar as capacidades 

aos colectivos e lideres comunitarias, a rexistro e promoción dos saberes ancestrais das 

comunidades indíxenas para deixar constancia do que se perdería se desapareceran, a 

investigacións sociais militantes, a documentais de denuncia ou o uso de audiovisual como 

evidencia xurídica en xuízos de vulneración de dereitos.  

Escuela de Cine Amazónico: A escola de cine amazónico ten como cualidade máis destacada 

a súa coherencia, impulsada pola visión e cariño de Fernando Valdivia. Valdivia, ese director de 

documentais con centos de títulos e traballos nacionais e internacionais do seu currículum, que 

hoxe di que “as veces o director non é necesario e eu agora prefiro que quen dirixan sexan eles 

e elas, as comunidades indíxenas”. 

Incluso nos seus documentais pasa por un proceso formación, de gravación, de proxección 

diaria do material para avalialo, e logo decidir que parte entra na edición.  

No caso da Escola de Cine Amazónico ten un claro enfoque de formación de activistas, pois 

consideran que os líderes e lideresas amazónicos teñen que saber usas as ferramentas de 

comunicación e xerar os seus discursos. Os talleres da escola teñen un prezo simbólico e neles 

participan máis mulleres que homes. Parte deles impártense no municipio amazónico de 

Pucallpa, en instalacións cedidas pola universidade, e outros nas mesmas comunidades ás que 

os formadores se desprazan. De feito, a maioría dos gastos do proxecto céntranse en 

desprazamentos e dietas.  

Docuperú: Éste é outro dos grandes colectivos de audiovisual participativo de Perú, por el 

pasaron unhas cantas das persoas coas que nos reunimos en Perú. Liderado por José Balado é 

un colectivo integrando neste momento por 6 persoas e un gran número de colaboradores 

puntuais, que leva as costas xa 16 anos de historia e máis de 300 documentais.  

Entre os seus proxectos máis punteiros está A Caravana documental, que desde 2005 percorre 

todo Perú fomentando a produción de contidos multimedia participativos nas diferentes 

comunidades nas que se instala durante 10 ou 15 días. A Mochila documental que é un proxecto 

https://maizalaudiovisual.wordpress.com/
https://www.cinencuentro.com/tag/escuela-de-cine-amazonico/
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de Educomunicación, centrado na xeración de líderes e lideresas comunitarias que teñan 

capacidade de utilización das ferramentas de comunicación. E como guinda do pastel, desde 

2009 levan a cabo o proxecto Medios que Conmueven a través do cal elixen unha temática 

social relevante por ano á que dedican a súa produción de contidos xornalísticos e de 

investigación, co obxectivo sempre de poder facer incidencia política e xerar debate en torno 

a ela durante ese ano. Así que aínda que se chaman Docuperú, e aínda que fan un gran número 

de pezas documentais de calidade, non só de documentais aliméntase a transformación social. 

Exemplo 

  E a nosa última parada foi a Pontificia Universidad Católica de Perú, que dentro da súa 

facultade de Comunicación, ten unha carreira específica sobre Comunicación para o 

Desenvolvemento. Son cinco anos de estudo, nos que ademais da formación específica en 

ferramentas de comunicación, inclúen materias sobre desigualdade e interculturalidade. Tamén 

teñen formación en medios de comunicación comunitarios e gabinete para ONGD. Para 

terminar a carreira teñen que realizar unha investigación sobre un proxecto de comunicación 

social. O seu coordinador, Pablo Espinosa, di que cando comezaron a traballar os pais e nais do 

alumnado estaban moi preocupados porque esta formación non lles servira para o seu futuro 

laboral, pero en Perú estes especialistas son cada vez máis demandados, incluso polo “lado 

oscuro”, as empresas de extracción mineira e petroleira. 

A comunicación é un arma poderosa, sempre con dúas caras, é hai que ter claro para que a 

imos utilizar, pero sobre todo, non hai que deixar que outros a utilicen contra nós, e para isto hai 

que coñecela ben e sentila como propia.  A isto dedícanse os nosos compañeiros e compañeiras 

peruanas.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z8JxD8bG7MY
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5. Traballo en Rede 

 O Traballo en Rede é fundamental para Agareso polo que inténtase compartir o maior número 

de experiencias posibles con outras organizacións ou entidades para poder compartir 

coñecementos e facer un traballo de sensibilización e cooperación máis eficaz.  

Agareso procurou sempre unións estratéxicas e a máis estable e sen a que non se entendería 

tampouco a evolución da organización é a que mantén coa Asemblea de Cooperación pola 

Paz desde o 2010 e que este ano nos levou a ter tres proxectos en común.  

Porén no ano 2018 a rede estendeuse e grazas aos proxectos que se realizaron e están a realizar 

coa Igaxes, con Solidariedade Internacional de Galicia e con Arquitectura sen Fronteiras. 

Ademais realizáronse accións puntuais en proxectos de Farmamundi, EAPN Galicia, UdC e a 

Coordinadora Galega de ONGD. 

Os fíos da rede chegan de maneira obrigada a Latinoamérica, pois o traballo de cooperación 

non se entendería sen as organizacións locais como a Fundación Comunicándonos, AMARC ou 

o Instituto de Acción Comunitaria.  

 

6. Voluntariado 
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O papel do voluntariado é esencial para o traballo realizado por Agareso dende o seu 

nacemento, polo que manter una base social activa e implicada nos proxectos desenvoltos pola 

organización resulta imprescindible para o seu correcto funcionamento. 

O seminario de Xornalismo Social e Cooperación Internacional, que celebrou este ano a súa 

octava edición, mostrouse como una das principais vías de chegada de novos voluntarios á 

asociación. De feito, este ano foron cinco as persoas que, tras asistir a esta formación, decidiron 

implicarse dunha forma activa dentro do voluntariado de Agareso. 

Dende a Xunta Directiva realizada en setembro de 2017 o responsable de voluntariado é Óscar 

Dacosta, quen iniciou nestes últimos meses distintos proxectos enfocados a mellorar a 

comunicación entre os voluntarios da asociación coa fin de que estes estean máis informados 

sobre o traballo que se está a realizar en cada momento e como poden formar parte del. A 

primeira vía de comunicación aberta polo novo responsable de voluntariado foi a creación dun 

grupo de Facebook e de whatsapp de voluntariado. Deste xeito, a comunicación non é 

unilateral dende a asociación cara ós voluntarios, senón todo o contrario, pois a intención é que 

este muro virtual sexa un lugar no que todos poidan realizar calquera aportación que poida 

resultar de interese para o resto de voluntarios e socios. 

A segunda vía de comunicación emprendida foi a convocatoria de reunións periódicas para 

organizar proxectos e para tomar decisións sobre esta área da organización.  

Este ano optouse por asignar a voluntariado a cada un dos proxectos para probar se a forma de 

organización é máis áxil e útil para o voluntariado. Así houbo persoas asignadas ao Seminario de 

Xornalismo, outras asignadas aos talleres de audiovisual, de radio e de stop motion, e apoios 

puntuais a proxectos como o da Tribu ou a solicitudes doutras entidades que nos piden apoio 

cos seus proxectos.  

Coa fin de axilizar o funcionamento interno da organización decidiuse crear unhas fichas de 

carácter interno que sirvan para ter un rexistro do perfil dos voluntarios que inclúa tanto o seu 

perfil profesional como un rexistro das actividades realizadas con Agareso. Deste xeito búscase 

ter un coñecemento máis profundo dos membros que conforman o voluntariado. 
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7. Dez anos de compromiso 

 

Dez anos de existencia ben merecían unha celebración, non tanto pensada cara fóra, senón 

máis ben cara a dentro, para axente que leva pelexando porque este proxecto perdure con 

todas as súas enerxías desde o 2008.  

Foi unha festa, por suposto na que se puxeron máis dun audiovisual, porque senón non sería a 

nosa festa, pero na que destacamos principalmente o cariño co que o resto das organizacións 

do sector aceptaron e integraron a esta panda de comunicadoras e comunicadores no difícil 

mundo da cooperación e educación transformadora. 

Por iso fixemos un vídeo autobombo no que lles pedimos aos nosos compañeiros e compañeiras 

que dixeran cousas bonitas de nós: Vídeo 

Aproveitamos tamén para facer a merecida homenaxes ao que foi presidente de Agareso 

durante os seus 10 anos de vida, e que crecida xa a criatura, decidiu dar o relevo dentro da 

organización. 

Juan de Sola recibiu o agradecemento e a felicitación dos seus compañeiros e amigos de 

organización, e de voces chegadas desde o Sur que recoñecen a súa valía. Neste mesmo 

espazo presentouse como nova presidenta de Agareso, Rocío Cadahía, que comezou como 

voluntaria viaxando a Marrocos a contar as historias que importan e que medrou dentro desta 

casa ata convertirse na súa representante pública.  
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8. Planificación Estratéxica 

O proceso de planificación estratéxica é vital para calquera organización que quere ser dona 

do seu futuro e eficaz e eficiente na súa toma de decisións. 

Por iso este ano decidimos tomarnos tempo para analizar cara onde queremos  camiñar os 

vindeiros catro anos e facer este camiño da forma máis participada posible. 

Comezamos trazando as liñas mestras deste proceso nas reunións de Xunta Directiva e nas 

reunións de voluntariado, para logo levalas a un grupo de traballo con representación, tanto de 

equipo técnico, como de Xunta Directiva como de voluntariado para marcar  obxectivos e 

indicadores da planificación. 

Este proceso levouse acabo de forma intensiva durante unha fin de semana no que nos puxemos 

de acordo non só de cara onde si non de como chegar ata nos propuxemos nun período de 

catro anos.  

O documento foi despois traballado de forma máis técnica pola Coordinadora de Agareso e 

presentado en Asemblea para a súa validación.  

O resultado tédelo aquí:  Plan Estratéxico 2018-2022

http://www.agareso.org/gl/transparencia/plan-estratexico/
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