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O 2017 foi un ano de fortalecemento interno, de reconstrución da 
identidade e de consolidación definitiva do proxecto de organización que 
naceu en 2008:

ü Duplicamos o número de postos de traballo, pasando así de tres a seis

ü Traballamos pola creación dunha base social máis activa, 
aproveitando as accións formativas dadas na universidade para a 
captación de persoas interesadas e interesantes

ü Diversificamos a financiación: renovando tres proxectos educativos e 
dous de cooperación financiados pola Xunta de Galicia, incorporando
un proxecto financiado polo Concello de Santiago e outro pola Obra
Social laCaixa
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XESTIÓN DA ORGANIZACIÓN

Xunta Directiva
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XESTIÓN DA ORGANIZACIÓN

Equipo
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XESTIÓN DA ORGANIZACIÓN

Alianzas
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XESTIÓN DA ORGANIZACIÓN

Alianzas
Visita aos
proxectos
financiados por
Cooperación
Galega en
Guatemala



z
PROXECTOS APROBADOS | EDUCACIÓN

O mundo que queremos
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PROXECTOS APROBADOS | EDUCACIÓN

Escolas Sen Racismo
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PROXECTOS APROBADOS | EDUCACIÓN

EpDLab
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PROXECTOS APROBADOS | COOPERACIÓN

El Salvador
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PROXECTOS APROBADOS | COOPERACIÓN 

República Dominicana
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PROXECTOS APROBADOS | COOPERACIÓN 

Guatemala
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PROXECTOS APROBADOS

Promociona – Obra Social laCaixa
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PROXECTOS AUDIOVISUAIS

Vídeos para Aprender Traballando (FSG)
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PROXECTOS AUDIOVISUAIS

Manoliño Ngema, dous mundos que se tocan
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COMUNICACIÓN PARA O CAMBIO

Compostela + Solidaria
Performance sobre a 
igualdade de xénero co 
alumnado do colexio
plurilingue Vilas Alborada
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COMUNICACIÓN PARA O CAMBIO

Campaña Mundial pola Educación

O día 5 de abril de 2017, na facultade de Ciencias da Educación de 
Santiago de Compostela, Agareso foi convidado a impartir un 
obradoiro nomeado "Narrativas dixitais na Educación para o 
cambio social" no marco das III Xornadas de Educación para o 
Desenvolvemento organizadas pola "Campaña Mundial pola
Educación".
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COMUNICACIÓN PARA O CAMBIO
IV Encontro de Radios Universitarias

Juan de Sola participou no IV 
Encontro de Radios 
Universitarias
Iberoamericanas en
representación de AMARC 
Latinoamérica (Asociación
Mundial de Radios 
Comunitarias) en España. O 
encontro celebrouse na
Secretaría dos Estados
Iberoamericanos en Madrid 
no mes de outubro. 
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COMUNICACIÓN PARA O CAMBIO

Foro contra a impunidade

No mes de decembro de 2017, estivemos presentes no Foro
Internacional: Impunidades, seguridade e xornalismo celebrado na
capital de El Salvador. A convocatoria evidenciou os graves 
problemas que sofren os profesionais da comunicación para 
garantir a súa seguridade no exercicio da súa profesión. Nesta
ocasión, existiu un eixo central no Foro: o caso dos catro
xornalistas holandeses asasinados o 17 de marzo de 1982, en
plena emboscada do exército salvadoreño. Agora, unha vez
desaparecida a inmunidade por delitos cometidos durante a guerra, 
son varias as organizacións interesadas en que se xulgue este
caso. Entre outras, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.



z FORMACIÓNS
VII Seminario “Xornalismo social e cooperación internacional”



z OUTRAS FORMACIÓNS

Xénero no IES Milladoiro

Produción e 
comunicación de 
eventos, coa
CGONGD

Stop motion na UDCCurtas con InterRed

Radio en Vilagarcía
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