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 A Asociación Galega Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) é unha organiza-
ción sen ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionais do mundo da comunicación 
en Galicia. Creemos no poder da comunicación como ferramenta de transformación social. O 
seu principal obxectivo é utilizar as ferramentas comunicativas para conseguir a Transformación 
Social, principalmente a través de proxectos de Cooperación Internacional, Educación para o 
Cambio e Acción Social.

 Creada en xuño de 2008, AGARESO defínese como unha organización non gubernamental 
de desenvolvemento, de carácter laico e comprometida politicamente, pero apartidista. Concibe 
a comunicación como unha disciplina imprescindible cara a  reflexión social colectiva, o empode-
ramento das persoas, a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento dos pobos. Os seus 
integrantes comprométense co deseño, produción, realización e difusión de proxectos de coope-
ración que contribúan á creación dunha cidadanía máis crítica e capacitada para a loita contra a 
desigualdade global.

 O 2018 e 2019 foron anos de fortalecemento interno non que se acadou, despois de moito 
esforzo, unha planificación estratéxica. Este décimo primeiro ano de vida da organización levouse 
a cabo a reconstrución da identidade da mesma, que supón, nin máis nin menos, a consolidación 
definitiva do proxecto de organización que naceu en 2008.

 Este ano mantivemos en 6 persoas o número de postos de traballo da entidade, igual que 
en 2018, ademais mantéñense todos os postos da Xunta Directiva nomeada no 2018. Polo tanto 
podemos afirmar que os órganos de goberno son estables, e ademais conseguimos reforzalos 
coas incorporacións, como vogais, de Lucía Rodríguez, Pablo Santiago e Emerson Díaz, coa finali-
dade de evitar a sobrecarga do equipo actual e de ter máis diversidade á hora de tomar decisións.

 Os acertos e os erros cometidos no pasado impulsaron á entidade a diversificar o finan-
ciamento dous seus proxectos, ampliando deste modo a súa capacidade de xestión económica. 
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 executados en El Salvador e na República Dominicana. Ademais o concello de 
Santiago posibilitou un proxecto máis de Cooperación exterior, en este caso en Centroamérica, 
que se desenvolverá durante o 2019. A Fundación A Caixa fixo ou mesmo co proxecto de acción 
social que por primeira vez liderará Agareso, asociada con Igaxes. 
A isto habería que engadir que realizamos un ano máis formación para o profesorado en Co-
municación e Igualdade, a través da Conselllería de Educación, e que incorporamos unha nova 
estratexia de traballo coas Asociacións de Nais e Pais dos centros educativos para desenvolver 
accións de sensibilización sobre xénero.

1.CONTEXTO
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 AGARESO é unha organización pequena que, aínda que ten representantes noutras au-
tonomías españolas, traballa principalmente desde Galicia, polo que a súa Xunta Directiva ,e a 
maioría dos seus socios e socias, radican en dita comunidade. Ten sede central no municipio de 
Santiago de Compostela, pero tamén posúe delegacións en Lugo e en Pontevedra, e desenvolve 
actuacións en todo o territorio galego.
 A súa xunta directiva está integrada por cinco persoas: presidenta e tesoureiro, vicepre-
sidente, secretario e 2 vogais, a que este ano como xa foi mencionado, sumáronselle 3 vogais 
máis. Cada catro anos os postos son renovados pola Asemblea Xeral de socios e socias, a última 
vez que se levou a cabo foi en  en abril de 2018. Todos eles e elas teñen funcións definidas que 
coordinan co equipo técnico da organización, que nestes momentos está integrado por unha Di-
rección Técnica a xornada completa, unha Técnica de Proxectos a 30h semanais, 2 monitoras de 
educomunicación a 30 horas semanais e 2 dous monitores de Educomunicación e Participación 
a 20 horas semanais. As labores administrativas son realizadas principalmente pola coordinadora 
técnica, xunto cunha asesoría especializada.

 AGARESO desenvolve intervencións nos seguintes ámbitos:

Cooperación Internacional. Execución de proxectos de Comunicación para o Desenvolvemento 
en países do Sur, tales como fortalecemento de radios e canles de televisión comunitarias, crea-
ción e formación de redes de informadores locais e formación de profesionais do sur en comunicación.

Educación para o Cambio Social. Deseño e execución de proxectos de ED en Galicia que em-
preguen as ferramentas de comunicación para reforzar a reflexión e o discurso sobre as temáticas 
da ED. Ao mesmo tempo preténdese axudar a crearos seus propios discursos aos colectivos be-
neficiarios e a formar ao profesorado en técnicas innovadoras de aprendizaxe.

Acción Social. AGARESO pon especial énfase no traballo con colectivos en risco de exclusión 
social para que a través da comunicación sexan capaces de empoderarse, elaborar o seu propio 
discurso e loitar polos seus dereitos. 

Sensibilización e Visibilización. A través de campañas de comunicación, realización de mate-
riais de difusión sobre solidariedade e cooperación. Co apoio á difusión de proxectos AGARESO 
pretende incidir na sociedade galega sensibilizándoa sobre a necesidade loitar contra a inxustiza 
social e a pobreza, ao mesmo tempo que se visibiliza a necesidade de seguir apostando por un 
modelo de desenvolvemento máis xusto e respetuoso ca natureza e cos dereitos humanos.

Destacar, que o voluntariado da organización participa activamente na maioría das actividades 
que realiza, na execución de proxectos en Galicia e nos países do Sur, nos que sempre hai un 
espazo para a súa participación e para o que se convida de maneira transparente e aberta a 
toda a base social a postularse. Neste momento Agareso ten en 21 persoas socias e 79 persoas 
voluntarias.

2.XESTIÓN DA ORGANIZACIÓN
2.1. Estrutura organizativa
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 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 siner-
xías establece con outras ONGD do sector galego da 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 sensi-
bilización e comunicación para o desenvolvemento. 

 Deste xeito, Agareso participa de maneira constante en proxectos promovidos pola Asem-
blea de Cooperación pola Paz (ACPP). Estes implementan a labor de Agareso co fin de que a súa 
cooperación promova 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. Ademais, este consorcio estable de 9 anos permitiu medrar a ambas entidades, 
retroalimentándose sobre as súas diferentes experiencias. 

 Ao longo deste ano, como se abordará no apartado específico destinado a falar dos proxec-
tos de cooperación, Agareso traballou xunto con ACPP en El Salvador e na República Dominica-
na. A colaboración permanente con ACPP Galicia remóntase ao 2010. 
 
 No caso da Cooperación en Guatemala, Agareso colabora no proxecto impulsado por Ar-
quitectura sen Fronteiras, organización coa que xa se traballou no ano 2016 coa creación do au-
diovisual “El derecho a un techito” e no 2018 con “La Escuelita del Manchón”. E coa que no 2019 
aprobáronnos 2 proxectos: un formativo sobre comunicación comunitaria en Retalhuleu, Guatema-
la, e outro para realizar o terceiro audiovisual sobre educación e discapacidade.

 No eido da educación polo cambio social, Agareso segue tendo como socia a ACPP Galicia 
no proxecto Escolas Sen Racismo, pero traballa dende hai 7 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. 

 Agareso cre 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 
con Igaxes, cos que executou o proxecto A Tribo. 

 Outro dos socios estratéxicos de Agareso é a Coordinadora Galega de ONGD da que for-
ma 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.   

2.2. Organizacións socias
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 Continuase tamén a aposta por traballar con entidades europeas expertas en xuventude, 
dentro do marco dos proxectos Erasmus Plus. É o segundo ano que repetimos con Solidarités 
Jeunesse de Francia como entidade socia e líder dos proxectos. 

 En menor medida, realízanse colaboracións tamén con outras entidades especializadas en 
inclusión social en Galicia como Fundación Secretariado Xitano ou Ecos do Sur, a través de forma-
cións ou elaboracións de materiais de comunicación.

 Este ano comezouse a trazar alianzas con outras entidades de educomunicación do Esta-
do, como Quepo de Barcelona e ASAD de Granada,  para poder compartir experiencias e promo-
ver a presentación de proxectos conxunto a nivel estatal.

 AGARESO está especializada dende a súa creación no 2008 na área da cooperación inter-
nacional. Durante estes anos executáronse 39 proxectos, financiados por actores tanto privados 
como públicos da cooperación descentralizada de Galicia.
 Durante o ano 2019 concedéronse á organización un total de 6 proxectos por 186.237€, 
ao que hai que sumar 14.754 en asistencias técnicas especializadas en cooperación e 21.906 en 
educación. De subvención directa executamos 2 proxectos por 103.701€ na área de cooperación 
e tres proxectos por 66.337€ na área de educación.

2.3. Ingresos

PROXECTO FINANCIADOR CANTIDADE PAÍS ÁREA CONTRAPARTE SOCIA GRUPOS
BENEFICIARIOS

Mellora das capacidades e 
ferramentas xeradoras de 

conciencia crítica no ensino 
infantil, de primaria, de 

secundaria e universitario 
galego

Xunta de 
Galicia 47.530,€ Galicia EpD ACPP

Estudantes de 
primaria, secun-
daria e educación 

superior de 
Galicia

Mellora da capacidade de 
reflexión crítica e de xera-

ción de produtos educomu-
nicativos do alumnado e do 
profesorado de secundaria 

de Ames, Bueu, Silleda, 
Viana do Bolo e Brión

Xunta de 
Galicia 37.096€ Galicia EpD Estudantes de 5 

IES de Galicia

Mellora das condicións de 
habitabilidade e dos meca-
nismos locais de defensa 
e protección dos DDHH e 
dereitos das mulleres das 

comunidades de Cubana, La 
Balsa e Olivares, municipio 
de Ramón Santana, provin-
cia de San Pedro de Maco-
rís, República Dominicana

Xunta de 
Galicia

238.253,09 € República 
Dominicana COOP

Instituto de 
Acción 

Comunitaria 
(IDAC)

ACPP

Poboación bate-
yana de escasos 
recursos econó-
micos, principal-
mente xuventude
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PROXECTO FINANCIADOR CANTIDADE PAÍS ÁREA CONTRAPARTE SOCIA GRUPOS
BENEFICIARIOS

Mellora das capacidades 
técnicas e materiais da pesca 
artesanal salvadoreña e da 

cadea de valor para o exercicio 
dunha actividade segura e 

sostible.

Xunta de 
Galicia

255.416,12€
El

Salvador COOP

Aprocsal e 
Fundación 

Comunicándo-
nos

ACPP

Mulleres do 
ámbito rural e 
organizacións 

que loitan polos 
dereitos sexuais 
e reprodutivos

Cooperación Galega: O 
mundo que queremos

Xunta de 
Galicia 70.000€ Galicia EpD

Solidarie-
dade Inter-
nacional de 

Galicia e 
ACPP

Estudantes 
de primaria e 
secundaria de 

centros educati-
vos galegos

Cambiemos as Narrativas
Secretaría 
Xeral de 

Igualdade

8.000€ Galicia EpD

ANPAS 
CEIP Brión 

e CEIP 
López 

Ferreiro

Alumnado de 5º 
e 6º de primaria

FINANCIADOR CONCEPTO MONTO

CEIP CORISTANCO FORMACIÓN EDUCOMUNICACIÓN E IGUALDADE 356 €

CEIP PASTORIZA FORMACION EDUCOMUNICACIÓN 750 €

CEIP LÓPEZ FERREIRO FORMACION EDUCOMUNICACIÓN 300 €

FP OURENSE FORMACION EDUCOMUNICACIÓN E 
IGUALDADE

3600 €

IES AS LAGOAS FORMACION EDUCOMUNICACIÓN E 
IGUALDADE

300 €

USC PARTICIPACIÓN EN REDES DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓXICA

200 €

IES SILLEDA FORMACION EDUCOMUNICACIÓN E 
IGUALDADE

500 €

CEIP A CAÑIZA FORMACION EDUCOMUNICACIÓN E 
IGUALDADE

200 €

Colectivo Cala FORMACIÓN EN METODOLOXÍAS 
WINNOVADORAS

525 €

ECOS DO SUR FORMACIÓN EN 
EDUCOMUNICACIÓN

950 €

SIG FORMACIÓN EN 
EDUCOMUNICACIÓN

900 €

SIG GRAVACIÓN VIDEO SENSIBILIZACIÓN 1000 €

Cifp Rodolfo Ucha 
Ferrol (Interplay) EDUCOMUNICACIÓN E IGUALDADE 1000 €

CORISTANCO FORMACIÓN EN 
EDUCOMUNICACIÓN

356 €

Servicios técnicos 2019
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 Ao longo do ano 2019 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.

Esta ano Agareso participou no programa de Compostela+Solidaria a través da xestión da propia 
campaña, organizada pola Coordinadora Galega de ONGD, pero da que a coordinadora de Aga-
reso forma parte e aporta o seu tempo na xestión desta iniciativa. A campaña é financiada na súa 
totalidade polo Concellería de Benestar Social do Concello de Santiago como aposta por facer da 
capital galega a capital da solidariedade. 
Agareso tamén realizou un obradoiro de radio na rúa sobre interculturalidade no Barrio de San Pe-
dro e presentou o seu documental “La Escuelita del Manchón” no ciclo de cine social organizado 
dentro da mesma campaña na Númax.  

Dentro do aporte que a entidade realiza na Coordinadora Galega de ONGD, Lorena Seijo é a per-
soa asignada para participar nas accións de incidencia política para por en valor a cooperación 
internacional, a coherencia de políticas e incidir para que se asignen os fondos necesarios para 
xerar cambios sociais.
Dende esta perspectiva promovemos a realización de numerosas reunións con todas as candi-
datas e candidatos dos partidos políticos que se presentaban as eleccións locais de maio e ás 
eleccións xerais de novembro. 
Nestas reunións presentáronse unha serie de propostas para que foran incluídas nos programas 
de goberno para as eleccións e enfatizouse na necesidade de comezar a implementar una políti-
ca pública local de cooperación seria e sostible no tempo. En concreto, ademais de participar na 
elaboración das propostas, Lorena Seijo reuniuse con candidatos do PSOE e de En Marea. 
Resultados reunións

Os días 25 e 26 de setembro de 2019, dúas persoas de Agareso (Lorena Seijo e Roi Guitián) 
participaron nas xornadas de educomunicación na Universidad de Granada organizadas pola 
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) co obxectivo de amosar boas prácticas a 
axentes educativos e sociais e ao alumnado universitario de estudos relacionados coa educación 
e a comunicación. Agareso amosou o traballo que fai no ámbito da educomunicación, para expli-
car fai servir o traballo coas ferramentas de comunicación para abordar temáticas relacionadas 
cos Dereitos humanos e os ODS no ensino obrigatorio.
Vídeo da presentación
Tamén se levou acabo un obradorio sobre ciberactivismo no que estudantes universitarios e inte-
grantes doutras entidades sociais puideron coñecer as metodoloxías máis apropiadas para reali-
zar activismo on line. 

3.INCIDENCIA

COMPOSTELA + SOLIDARIA

REUNIÓN CON PARTIDOS POLÍTICOS POR ELECCIÓNS

ENCONTRO EN GRANADA

https://galiciasolidaria.org/aumenta-o-compromiso-dos-partidos-coa-politica-municipal-de-cooperacion/
https://www.youtube.com/watch?v=7sSvgmvcdw0
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Persoal técnico de Agareso (Roi Guitián) presentou o relatorio Narrativas digitales para potenciar 
la creatividad, la participación y el pensamiento crítico en la enseñanza obligatoria no V Congreso 
Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación (CINAIC) celebrado en Madrid os días 
9, 10 e 11 de Outubro de 2019, despois de que dito artigo sobre EpdLab escrito por Roi Guitián, 
María Lobo e Sonia Díaz fose escollido polo comité científico de dito encontro. 
O Congreso organízase dende o ano 2011 como un punto de encontro de experiencias innovado-
ras de ensino e nesta edición asistiron unhas 200 persoas de diferentes lugares do estado español 
e de Latinoamérica. 
Ademais da ponencia, o artigo foi publicado en diversas revistas especializadas, tanto en castelán 
como en inglés. Igualmente, o congreso plantexase como un espazo no que compartir e visibilizar 
boas prácticas e, neste sentido, a presentación de EpDLab tivo unha boa acollida dando pé ao 
rematar a diferentes preguntas sobre o mesmo e serviu, tamén, para que a persoa de Agareso 
presente no evento puidera escoitar outras propostas innovadoras coa idea de transferir ese co-
ñecemento.

Vídeo da presentación |Fotografías do CINAIC | Actas do Congreso

ENCONTRO CINAIC

https://www.researchgate.net/publication/337192709_Narrativas_digitales_para_potenciar_la_creatividad_la_participacion_y_el_pensamiento_critico_en_la_ensenanza_obligatoria
https://www.researchgate.net/publication/337192709_Narrativas_digitales_para_potenciar_la_creatividad_la_participacion_y_el_pensamiento_critico_en_la_ensenanza_obligatoria
https://www.youtube.com/watch?v=bxWZtYlo2pc
https://www.flickr.com/photos/185706275@N06/albums
http://zaguan.unizar.es/record/83977
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 O IX Seminario de Comunicación Social e Cooperación Internacional volveu un ano máis 
á facultade de CC da comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Durante as 10 
sesións, os 23 alumnos e alumnas inscritas puideron coñecer ferramentas da comunicación social 
como a radio comunitaria ou o vídeo participativo e coñecer testemuñas de primeira man sobre a 
experiencia en Cooperación Internacional a través de charlas, dinámicas e mesas redondas.

Este ano, volvemos contar con grandes referentes da comunicación social, como Gabriela Sán-
chez Iglesias, responsable da sección Desalambre no diario.es, ou Antonio Pampliega, fotoperio-
dista especializado en zonas de conflito.

Todos eles, xunto co persoal especializado de Agareso e de ACPP, ofreceron a profesionais e es-
tudantes do sector da comunicación as bases da cooperación e da comunicación para o desen-
volvemento. Así como un catálogo de boas prácticas informativas e un conxunto de claves sobre o 
tratamento respectuoso dos colectivos en risco de exclusión. Ademáis traballouse  na elaboración 
de discursos alternativos en torno aos países do Sur.
 
O curso celebrouse entre o 20 de febreiro e o 7 de maio. A formación, cunha duración de 40 horas 
lectivas, impartiuse os mércores entre as 16 e as 20 horas na Facultade de Ciencias da Comuni-
cación 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.
 
Ademais, o seminario é unha das mellores canteiras para Agareso, das que saen novas e novos 
voluntarios para nutrir á organización.

4. FORMACIÓN A COLECTIVOS CON CAPACIDADE DE RÉPLICA

IX SEMINARIO “XORNALISMO SOCIAL E COOPERACIÓN INTERNACIONAL”
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 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 partici-
pantes na viaxe foron: Francisco Rodríguez (cámara), Verónica Couto (guionista), Andrés Vázquez 
(fotógrafo) e Uxía Pérez (produtora). A viaxe tivo lugar do 15 ao 25 de Xullo de 2019.
Como os perfís seleccionados conformaban un pequeno equipo de documental, decidimos es-
coller unha temática e profundizar nela a través dos distintos proxectos e as distintas ONG’S que 
se visitaban, así como dos distintos perfís e protagonistas que nos atopamos. Este ano, a viaxe 
comezaba nas cidades fronteirizas de Nador e Berkane, así que desde antes de saír, o equipo xa 
decidira tratar o tema da migración.
 Ao chegar a Nador e visitar a sede de ASTICUDE, a ONG contraparte de ACPP alí, atopá-
monos coa historia de Fatumatah e Kone, unha parella de subsaharianos residentes en Nador, que 
levaban tempo sufrindo graves casos de acoso racista. Decidimos enseguida que eles fosen os 
protagonistas do noso documental e empezamos a profundar na realidade das persoas sub-sa-
harianas residentes en Nador. Así empezou a xestarse o documental: Tras la Valla.
 Despois de Nador, desprazámonos a Berkane, a coñecer outra contraparte de ACPP: a 
asociación Homme Et Environnement. Esta ONG traballa con cooperativas de mulleres, coope-
rativas de aceite e asociacións de inmigrantes, pero o seu eixo principal de actividade céntrase 
en implementar a vertente de sustentabilidade ambiental en todos os seus proxectos. Da man 
do seu presidente, Najib Bachiri, puidemos penetrarnos na realidade do mundo rural desa zona 
e coñecer de primeira man as durísimas testemuñas de migración dalgúns dos integrantes dos 
proxectos de HET.
 Por último, a viaxe rematou na cidade de Tánxer, onde nos volveron a recibir  ONG´s amigas 
alí: Atawassoul, 100% Mamans e a Union de Acción feminista (UAF). Durante eses días, gravamos 
testemuños sobre a situación das mulleres en Marrocos e coñecemos de primeira man as pésimas 
condicións laborais ás que están sometidos miles de obreiros e obreiras a través de empresas 
subcontratas de grandes grupos téxtiles españois como Mango ou Inditex. 
 Foron uns días de traballo intenso, onde os estudantes funcionaron como un pequeno equi-
po de rodaxe documental e onde puideron ter unha experiencia formativa e vital que reflectiron 
nas súas memorias:
  “A aprendizaxe persoal despois desta viaxe é incalculable, mais tamén foi todo un máster 
a nivel profesional, 10 dias de intenso traballo e convivencia que repetiría mañá sen dubidalo. “O 
único que podo dicir para rematar é que temos unha débeda coas persoas que coñecemos e que 
nos adicaron o seu tempo. Podemos facelo mellor ou peor, pero demos aumentar esa voz que eles 
teñen e nos prestaron”. 
 Ao volver, cada estudante escribiu un artigo sobre a temática que máis lles chegou e fixeron 
este making of da viaxe.
A facultade de Xornalismo de Compostela acolleu tamén a estrea do documental Tras la Valla 
gravado nesa viaxe. 

Práctica en Marrocos

VER DOCUMENTAL-TRAS LA VALLA

https://www.youtube.com/watch?v=i3hM3l4YSF4
https://www.youtube.com/watch?v=x59Mg2IrqMc
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Durante o ano 2019 Agareso impartiu tamén formacións para o profesorado de varios centros edu-
cativos que querían poñer en marcha a súa radio escolar cun enfoque social, solidario e feminista, 
como un complemento formativo para educar en valores e reforzar os contidos curriculares.    
Así, no mes de xaneiro, os mestres e mestras do IES Isidro Parga Pondal de Carballo recibiron 
formación técnica e teórica para poñer en marcha os seus proxectos radiofónicos. Entre febreiro 
e abril, cursaron esta formación as profesoras do CEIP López Ferreiro de Santiago,  e no mes de 
novembro, foi o profesorado do IES Fonmiñá de Pastoriza, os que aprenderon a utilizar a radio 
escolar como unha ferramenta atractiva para o aprendizaxe do alumnado, tanto de primaria como 
de secundaria.

AGARESO volveu un ano máis á facultade de educación da Universidade da Coruña, para apoiar 
ao alumnado da profesora Patricia Digón a elaborar as súas prácticas para a materia de Medios 
de Comunicación. Nesta ocasión, as prácticas consistían en elaborar un produto audiovisual que 
visibilizase a algún colectivo silenciado polos medios de comunicación convencionais.
Deste xeito, impartimos tres talleres de dúas horas de duración para as clases de Educación So-
cial, Educación Infantil e para a clase estranxeira (Erasmus) de Educación Infantil.
O taller centrábase principalmente en darlle ao alumnado referencias audiovisuais para que pui-
desen escoller un formato adecuado ao contido que querían tratar e despois brindarlles algúns 
consellos técnicos para levar a cabo todo o proceso audiovisual da maneira máis profesional 
posible.

OBRADOIRO DE RADIO PARA PROFESORADO  

OBRADOIRO DE METODOLOXÍAS EDUCOMUNICATIVAS PARA A UDC
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 No ano 2019, en Agareso comezamos a traballar coa Consellería de Educación a través do 
CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación), cunha formación semi-presencial dirixida 
ao profesorado galego. Baixo o nome “Comunicar en Igualdade”, desenvolvemos unha forma-
ción sobre educomunicación con perspectiva de xénero, co obxectivo de compartir ferramentas, 
contidos e metodoloxías para traballar a igualdade de xénero nas aulas. Así, poñendo o til sobre 
a alfabetización mediática e a educación para a cidadanía global, estes cursos buscan achegar 
estratexias para formar a capacidade crítica e autonomía do alumnado, de xeito que  comprenda 
a información recibida. Tamén se busca formalo na produción de mensaxes mediante a participa-
ción activa e responsable.

 Ademais de traballar con produtos comunicativos diversos (fotografía, vídeo, radio, car-
telería, redes), cada docente elabora unha práctica educativa que debe poder aplicar no seu 
contexto profesional. O intercambio de propostas, xunto co traballo en grupo durante as sesións 
presenciais e o feedback recibido ao rematar as formacións, apoian a nosa labor no eido da edu-
cación para a cidadanía global e da educomunicación. 

  Este curso realizouse en dúas fases. A primeira foi de xaneiro a marzo, en cinco centros 
de formación. A segunda foi de outubro a decembro do 2019 noutros tres centro ao longo da rede 
de CFR (Centros de Formación e Recursos) en Ourense, Lugo, Pontevedra, Vigo e Ferrol, máis 
na sede central en Santiago de Compostela. . Durante a primeira edición, foi unha formación de 
50 horas, desenvolvidas en colaboración con outros equipos (Sonia Fernández Casal, Towanda 
Rebels e máis Marta Pérez e Marta Rodríguez da USC), para un total de 54 docentes. No curso 
2019-2020, a formación foi deseñada e incorporada por Agareso, nun total de 30 horas para un 
total de 35 docentes do ensino galego.

 COMUNICAR EN IGUALDADE. FORMACIÓN PARA PROFESORADO
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 Este ano Agareso volveu a participar no proxecto de “Cooperación galega. O mundo que 
queremos” na que foi xa a súa sexta edición. Este é un proxecto de educación para  a Cidadanía 
Global que forma parte da plataforma de innovación educativa “Plan Proxecta”, no que colabora-
mos xunto con outras organizacións encargándonos da realización de obradoiros de radio e vídeo 
para a educación en valores. 

 O obxectivo foi que máis de 550 alumnos e alumnas de toda Galicia, coñeceran as pro-
blemáticas que afectan aos países empobrecidos, pero tamén 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 pon a súa disposición ferramentas como 
a radio ou o vídeo,  para que eles e elas contribúan á loita contra a desigualdade global e local, 
creando as súas propias mensaxes.

 No ano 2019 os centros educativos que se sumaron á aventura foron, o IES Plurilingüe Pe-
dra 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. Tamén os centros IES A Chapela de Redondela, e o CPI A 
Cañiza en Pontevedra. Na provincia de Lugo participaron o CPI Luís Díaz Moreno de Baralla e o 
CPI Dr López Suárez en O Saviñao.

 É especialmente reseñable o feito de que un destes institutos, o Pedra da Aguia de Cama-
riñas foi un dos quince centros educativos de toda España que no 2019 fíxose co Premio Nacio-
nal de Educación para o desenvolvemento ‘Vicente Ferrer’ 2019,  grazas á súa participación no 
proxecto (“Cooperación galega - O mundo que queremos: O cambio empeza no IESP Pedra da 
Aguia. súmaste?)

 Estes galardóns, organizados pola Axencia Española de Cooperación Internacional (AE-
CID) en colaboración co Ministerio de Educación e Formación Profesional, recoñecen cada ano 
quince experiencias educativas de centros sostidos con fondos públicos destinadas a sensibilizar, 
concienciar, desenvolver o espírito crítico e fomentar a participación activa do alumnado na con-
secución dunha cidadanía global e solidaria, e comprometida coa erradicación da pobreza e as 
súas causas e co desenvolvemento humano e sostible.

 O Mundo que Queremos é unha iniciativa que no ano 2019 foi desenvolvida por Agareso, 
da man de Solidariedade Internacional de Galicia, Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP), e 
o colectivo 100Tolas, coa financiación do Plan Proxecta da Xunta de Galicia.

5. PROXECTOS

5.1. PROXECTOS EDUCATIVOS

 5.1.1 Cooperación galega. O mundo que queremos



17

NOME DO PROXECTO
Cooperación Galega. O mundo que queremos. Convenio con Solida-

riedade Internacional de Galicia e Educo NCEPTO

PAÍS España

IMPORTE EXECUTADO 70.000,00 €

SOCIOS LOCAIS Solidaridad Internacional, ACPP e Educo

PERSOAS BENEFICIARIAS 514 alumnos/as da ESO

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

http://omundoquequeremos.org/
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 EpdLab é un proxecto de educación para a cidadanía global 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 do alumnado cara aos contidos dos medios de comunicación 
e das redes sociais. No ano 2019, este proxecto afrontou a recta final da súa cuarta fase, que se 
corresponde cos obradoiros impartidos ao longo do curso académico 2018/2019, e iniciou a súa 
quinta fase, que rematará no próximo ano (curso 2019-2020).

 A cuarta fase levou o proxecto a cinco centros educativos repartidos por diferentes zonas 
da xeografía galega: o IES Carlos Casares en Viana do Bolo, o IES Milladoiro en Ames, o IES Cas-
tro Alobre de Vilagarcía, o IES Illa de Ons de Bueu e o IES Pintor Colmeiro de Silleda.
 Nesta fase do proxecto, desenvolveuse por segunda vez unha formación específica para o 
profesorado da comunidade galega, en colaboración coa Consellería de Educación. Esta forma-
ción ten como obxectivo ampliar o impacto do proxecto ao achegar as ferramentas e metodoloxías 
utilizadas ao persoal docente doutros centros, así como a profesionais e voluntariado das organi-
zacións sociais.

 EpdLab estrutúrase ao longo dun itinerario didáctico que inclúe 9 obradoiros en cada cen-
tro; en cada obradoiro trabállase unha temática relacionada coa cidadanía e a educación en 
valores, e sempre dende unha perspectiva mediática. Cada unha destas temáticas, á súa vez, tra-
bállase asociada a unha ferramenta de creación audiovisual ou a unha narrativa en concreto, que 
van dende memes ou micro-vídeos ata contra-publicidade e dobraxes con subvertising. EpDLab 
inclúe a participación dun centro educativo na República Dominicana, que se une ao proxecto 
a través do intercambio de videocartas co alumnado galego. Este itinerario didáctico, xunto con 
todas as actividades e os materiais utilizados para facelo realidade, están dispoñibles para libre 
descarga na web do proxecto, no apartado da guía didáctica. 

 Cada un dos grupos participantes ten ademais unha conta de Instagram e outra de Twitter 
que é xestionada polo propio alumnado, na que documentan cada sesión dende o seu punto de 
vista (@epdlabsilleda |@epdlabviana | @epdlabbueu | IG: @epdlabmilladoiro2, Twitter:
@epdlabmilladoir |IG: @epdlabvilagarcia, Twitter: @epdlabvilagarci )

 No mes de abril celebrouse tamén un encontro no que participan todos os centros do 
proxecto cada ano, e que se celebra en Silleda. Este encontro é unha actividade formativa en for-
mato “hackathon”, na que o alumnado debe producir unha serie de contidos para una campaña 
de comunicación ao redor dun tema en concreto.

 No curso 2019-2020 iniciouse a quinta fase do proxecto, na que entra un centro novo: o IES 
de Brión ( @brionproxectoepd - IG - e @epdlabbrion - Twitter).

 5.1.2 EpdLab V
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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 187 alumnado/as da ESO

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

https://epdlab.gal/
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 Por noveno curso consecutivo Agareso implementou a comunicación ao proxecto creado 
pola Asemblea de Cooperación Pola Paz “Escolas sen Racismo, escolas para a paz e o desenvol-
vemento”. A labor de Agareso neste proxecto materialízase en obradoiros radiofónicos, audiovi-
suais 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 profesora-
do para que poidan por en práctica unha TV escolar e no IES de Milladoiro traballouse co videoac-
tivismo a través do Youtube.

 Dentro deste proxecto tamén se desenvolve o Seminario de Comunicación Social e Coope-
ración 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 de 
cara aos medios de comunicación, e dotarlles de coñecementos e ferramentas para que poidan 
xerar os seus propios discursos enfocados á comunicación de carácter social.

5.1.3 Escolas Sen Racismo

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 BENEFICIARIAS 959 alumnado/as de Primaria, Secundaria e Universidade
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 Mozas e mozos de entre 14 e 23 anos construíron A Tribo, o seu propio relato social nunha 
experiencia de vídeo participativo acompañado dunha campaña de comunicación tamén parti-
cipativa que compartimos con Igaxes e coa colaboración de Obra Social laCaixa, que nos deu a 
oportunidade por primeira vez de liderar un proxecto de Acción Social.

 A Tribo é unha intervención integral que traballou, dende outubro de 2018 ata outubro de 
2019, no fortalecemento das capacidades das mozas e mozos tutelados para afrontar a súa vida 
de forma independente sen o apoio familiar, tanto desde o ámbito educativo como psicosocial. 
Para iso, ofrecéuselles, durante todo o curso escolar, a un grupo de 10 mozos e mozas o reforzo 
de educación necesario para que puidesen superar as dificultades que atravesan as súas con-
tornas máis próximas e alcanzar o mesmo nivel que os seus compañeiros. En paralelo, desen-
volvemos unha actividade educativa co resto da comunidade  nestes centros, co obxectivo de 
sensibilizar ao profesorado e ao alumnado sobre a importancia das redes de apoio e das políticas 
que garantan a equidade no ámbito educativo. Tendo en conta que o proxecto puxo o foco sobre 
“a tribo”, é dicir, sobre a responsabilidade colectiva da sociedade cara a asegurar a igualdade de 
oportunidades, levamos a cabo unha actividade de aula de 300 minutos en cada IES, divididos 
en 3 sesións de 100 minutos cada unha. En total foron 9 obradoiros de educomunicación nos que 
analizamos conceptos como a equidade, as oportunidades, a diversidade e a co-responsabilida-
de en toda a comunidade educativa. 
 Resultados aquí

 Durante os meses de xaneiro, marzo e abril de 2019, traballamos cunha vintena de mozos 
e mozas tuteladas, ex-tuteladas e en risco de exclusión, a través da ferramenta de vídeo partici-
pativo, co obxectivo de xerar reflexións profundas sobre as súas problemáticas, medos e como 
afrontalos. En colaboración co equipo de Igaxes, usamos actividades baseadas na narrativa au-
diovisual para crear ligazóns dentro do grupo, facilitar a reflexión en colectivo, identificar expecta-
tivas e necesidades, promover a expresividade e, finalmente, empoderar ao grupo para ser quen 
de crear unha narrativa propia sobre a súa realidade. Ao longo destes obradoiros, un programa 
formativo sobre creación audiovisual impulsou a creatividade como estratexia para desenvolver 
habilidades de socialización, de traballo en equipo e de posta en valor da diversidade como for-
taleza.

 Como resultado desta actividade, a maiores de diversas prácticas sinxelas que acompaña-
ron o proceso de aprendizaxe, realizáronse dúas curtas de ficción e un documental, que defende-
ron nunha proxección pública que tivo lugar na Facultade de Comunicación da Universidade de 
Santiago de Compostela e en múltiples entrevistas cos medios de comunicación. Finalmente, oito 
integrantes do grupo protagonizaron durante os meses de xullo e agosto de 2019 a campaña de 
comunicación externa “De maior quero ser coma ti” que se distribuíu en setembro de 2019, coin-
cidindo co comezo do curso 2019-2020, en todos os centros de ensinanza primaria e secundaria 
de Santiago de Compostela e dos concellos limítrofes, así como en todos os centros socioculturais 
da cidade e en todos os buses urbanos. Tamén en señalética urbana dos barrios de referencia 
destes mozos e nos principais medios impresos, audiovisuais e dixitais de Galicia.

5.1.4 A Tribu 2019 

https://drive.google.com/drive/folders/1bJl54_a7oPgOVdUlql1tBe7EmRJV7iwk?usp=sharing
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 Desde todos estes soportes, 4 dos novos protagonistas acompañaron cos seus rostros e 
coas súas voces a mensaxe que queren transmitir ao conxunto da sociedade, pero especialmente 
aos seus docentes: “De maior quero ser como ti, pero non teño as mesmas oportunidades. É res-
ponsabilidade de toda A Tribo loitar contra os estigmas que afectan ás mozas e mozos en risco de 
exclusión social”. 

 Co obxectivo de contribuír á sistematización das aprendizaxes colectivas, os días 25 e 26 
de abril celebramos en Santiago de Compostela un Encontro de educomunicación que contou coa 
participación de 14 profesionais de 6 organizacións do conxunto do Estado -AGARESO, IGAXES, 
Fundación Secretariado Gitano, ASAD, QUEPO e Zemos98- que compartiron propostas en torno 
ao uso de ferramentas de comunicación participativa con colectivos vulnerables, dificultades na 
identificación de grupos de traballo, retos e solucións e posibles vías de medición do impacto.

Vídeos: La Tribu | Empezar de cero | Vidas paralelas | Making of
Fotos: Photocall, presentación, preguntas do público, campaña (Andrés Fraga). 
Proceso de grabación (Roi Guitián, Óscar Dacosta e Sonia Díaz).
Deseños: Cartelería: Sinalética urbana (120x175) e pequeno formato (A3 e A4), Recortes soporte 
rixígido, Camisetas, Chapas, Banners, Facebook GIFs,  Instagram Stories e Publicacións
Cuñas radiofónicas e audios para difusión en medios.
Encontro: Cartel, programa, fotografías.

NOME DO PROXECTO A Tribo 

PAÍS España

IMPORTE EXECUTADO 43.100€

SOCIOS LOCAIS Igaxes

PERSOAS BENEFICIARIAS 177 mozos e mozas en risco de exclusión e tutelados

https://www.youtube.com/watch?v=ydcd7Zm_-0U
https://www.youtube.com/watch?v=SYyK6tsjVHo
https://www.youtube.com/watch?v=BDM7fWdcSKA
https://www.youtube.com/watch?v=9Ylt0nfkc3E
https://www.dropbox.com/sh/qc5qx4vtunhw0sf/AABk4MQ8M0HQoq8ddmHRyxOKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0xk4e326hyoj79m/AABY4A9Uw9dRPAQBGYxQDtsta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dw0cpjuhkw30kac/AABtlVCP_zctdmLJQgFCd3_ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qckkbpyrpjqbaaf/AABLumPC_W4l-Tqi6FpiA6F6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/al15vt0t8vjjnb1/AABcYm_W-fy_afjgqnhjWOFTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lkph1bvvazwnj02/AACRqZXoV4R74EE5mXn6c9kBa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bp6ev6kro6ibk3g/AF%20Carteles%20A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zd37s7zean5mbej/AF%20Carteles%20A4.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dpsrub9ofxln1bz/AACw5_opP2s4z7cNV9Szdog4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dpsrub9ofxln1bz/AACw5_opP2s4z7cNV9Szdog4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gbkdlqccl3jzu8y/AADBb6qhpJIF5DBycIJRmJNga?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6asto2be62pmwfw/Chapas%20A%20Tribo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1xburc17azqho0e/AAAUFVCERALQ8zq57u_Mq3uTa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/aatcbs5uu8xst2g/AACy-MpSs7fjnQMUNK28LUv7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/leh7dnase5in4in/AACuHekd4JEgw4nswMfYiCXoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lkph1bvvazwnj02/AACRqZXoV4R74EE5mXn6c9kBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lkph1bvvazwnj02/AACRqZXoV4R74EE5mXn6c9kBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cbfs3wpsfbkmy8c/AAC7knM6sUYEsbEBBeFpwC9la?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eoeaebrqevhcjka/Cartel%20A%20tribo.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t6lklmgvcqkdzmt/A%20Tribo%20-%20Encuentro%20profesional.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b33erxw45dwgf5k/AABfcuTBq5757WC9a72McBOqa?dl=0
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 Alumnado de 5º e 6º do CEIP López Ferreiro de Santiago e do CEIP Pedrouzos de Brión 
crearon durante este novembro unha campaña publicitaria que, con voz propia, loita contra os es-
tereotipos de xénero desde a infancia. As ANPAS de ambos centros educativos, coa colaboración 
da Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso) e co financiamento da 
Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, levaron a cabo unha serie de obradoiros de 
educomunicación e xénero nos que o obxectivo final era a creación de produtos publicitarios que 
rebatan o machismo.
 Dividiuse ao alumnado en tres grupos diferentes en cada centro que co apoio de tres per-
soas especializadas en xénero e comunicación de Agareso reflexionaron, debateron e decons-
truíron os conceptos machistas que se transmiten a través da publicidade, os medios de comuni-
cación, a música, a linguaxe radiofónica ou a ficción audiovisual.
 Un dos grupos realizou cuñas de radio contra o machismo, que durante a última semana de 
novembro emitíronse en dúas emisoras de radio de Santiago para que as súas mensaxes trans-
cenderan fóra das aulas. As catro cuñas poden ser escoitadas on line de forma permanente nesta 
ligazón.
 Outro dos grupos creou pezas audiovisuais contra os estereotipos que elas e eles mesmos 
gravaron, guionizaron e protagonizaron. Todo un reto técnico e conceptual para o alumnado que 
en dous ou tres sesión foron capaces de realizar sete curtas. Os roles de xénero, os espazos de 
xogo ou o acoso foron os temas escollidos para crear as súas ficcións. Pódense visualizar todas 
as curtas, nesta ligazón. 
 Por último, o terceiro grupo “tuneou” os anuncios que atoparon en diferentes revistas e xor-
nais e que, o seu criterio, contribuían a cousificar o corpo das mulleres. Armados de lapis, cola e 
tesouras cambiaron as mensaxes machistas por outras máis reivindicativas e irónicas. Despois, a 
cartelería distribuíuse por diferentes espazos do centro educativo.
 Para rematar o proceso leváronse a cabo  presentacións  dentro dos centros educativos 
para o propio alumnado participante e para os seus compañeiros e compañeiras.
 Neste tipo de obradoiros, baseados nas ferramentas de educomunicación, prima por riba 
do resultado final o proceso pedagóxico e reflexivo que se xera no alumnado co reto de crear un 
discurso con perspectiva de xénero e crear produtos comunicativos.
 En total participaron neste proceso preto de 200 nenos e nenas e as nais e pais perten-
centes ás Anpas, que ademais de todo o apoio organizativo asistiron a charlas específicas sobre 
como traballar os estereotipos de xénero cos seus fillos e fillas.

5.1.5 ANPAS

https://www.ivoox.com/podcast-cambiemos-a-narrativa-cunas-contra-o-machismo_sq_f1812761_1.html?fbclid=IwAR0N2TX15NJvmaZVbM6fqGeH1dg5TNhDDcedO0XZrKdjXgzWB1swMiDEDWU
https://www.ivoox.com/podcast-cambiemos-a-narrativa-cunas-contra-o-machismo_sq_f1812761_1.html?fbclid=IwAR0N2TX15NJvmaZVbM6fqGeH1dg5TNhDDcedO0XZrKdjXgzWB1swMiDEDWU
https://www.youtube.com/watch?v=_Lp2FYyQUrM&list=PLJH9NssXRdAwpOqKsBPRnowE9c4GVc1uv
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 Durante este ano, Agareso participa no proxecto “Be the change: conflict as a catalyst for 
transformation”, a través do programa Erasmus+, dentro da convocatoria dirixida a alianzas es-
tratéxicas entre organizacións europeas. Este proxecto está coordinado por Solidarité Jeunesses 
(Francia), unha asociación coa que xa temos traballado previamente, e ten como obxectivo a pos-
ta en común de ferramentas para a resolución de conflitos. En Be the Change traballamos con ou-
tras 7 organizacións de Grecia (Elix), Hungría (Egyesek), Reino Unido (Concordia UK), República 
Checa (INEX SDA), Italia (Link), España (Proyecto Kieu) e Francia (Pimenko), máis a Universidade 
de Coventry (UK); ao longo de dous anos, compartiremos metodoloxías que combinen a educa-
ción formal, a non formal e as artes (teatro e audiovisual) para afrontar as situacións de conflicto 
que poidan xurdir no noso traballo diario con colectivos de xente nova, voluntariado, comunidades 
culturais, etc… 

 As reunións de xestión e os encontros formativos celebráronse durante o ano 2019; ao lon-
go do 2020, traballaremos na elaboración dun MOOC (Massive Open Online Course) que inclúa 
as actividades desenvolvidas durante as formacións presenciais nun formato e-learning, que per-
mita ampliar o impacto do proxecto achegando os seus resultados a moita máis xente a través da 
rede. Este MOOC será elaborado ao longo dun laboratorio de creación no que participarán per-
soas das organizacións citadas que asistiran ás formacións presenciais, así como persoal técnico 
implicado no proxecto e especialistas en e-learning.

5.1.6 Be the change: Conflict as a catalyst for transformation

NOME DO PROXECTO Be the Change

PAÍS UE

IMPORTE EXECUTADO

SOCIOS LOCAIS SJ, Elix, Universidade de Coventry, Proyecto Kieu, INEX SDA, Con-
cordia UK, Egyesek.

PERSOAS BENEFICIARIAS Equipos e voluntariado das organizacións
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 Por oitavo 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 permitiu abordar estratexias  para mellorar o acceso aos dereitos 
de saúde sexual e reprodutiva das mulleres salvadoreñas. 

 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 ra-
diofónica. Unha versatilidade que se tratou de aproveitar, en todo momento, co obxectivo de apun-
talar 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 necesida-
des 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.
 Este vídeo empregarase para sensibilización sobre os dereitos de saúde sexual e reproduc-
tivas das mulleres, ao mesmo tempo que cumpre co propósito de facer acompañamento práctico 
Vídeo Curileras

 Encontro Centroamericano de Radios Comunitarias

 Dentro deste proxecto, por cuarto ano consecutivo, coorganizamos o Encontro Centroame-
ricano 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 for-
talecemento do discurso feminista nas emisoras. 
 Debido a isto, a maioría das 20 participantes foron mulleres. Ademais de formacións espe-
cíficas sobre esta temática chegamos a acordos significativos sobre o proxecto Comunitaria Radio 
e lanzamos oficialmente a plataforma web. 
Dentro deste mesmo proxecto realizamos o documental En Deuda Con Todas sobre a penaliza-
ción do aborto en El Salvador e as consecuencias físicas, psicolóxicas e legais que implica para 
as mulleres máis desfavorecidas do país. Para a realización do documental foi necesaria unha 
intensa fase de preproducción na que se recopilou información, se escolleu as persoas protago-
nistas e se pactou os enfoques co movemento feminista de El Salvador, xa que o audiovisual ten 
como principal obxectivo a incidencia política. 
 A Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto e a Colectiva Feminista foron 
dous grupos imprescindibles para poder levalo acabo, canda ACPP y Aprocsal.

5.2. PROXECTOS DE COOPERACIÓN

 5.2.1  El Salvador:  Radio y TV Comunitaria

https://www.youtube.com/watch?v=-UTdHbWj7b4&t=1s
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NOME DO PROXECTO
Fortalecer os mecanismos de participación cidadá e acceso a servi-
zos sanitarios públicos de calidade, especialmente na área sexual e 
reprodutiva no Municipio de Jiquilisco, Bajo Lempa, El Salvador.

PAÍS El Salvador

IMPORTE EXECUTADO 199.041,87€

SOCIOS 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. 2188 persoas
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 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 e de atención á saúde 
e reducir a violencia contra as mulleres no Batey La Balsa, situado no municipio de Ramón San-
tana na provincia de San Pedro de Marcorís. Agareso está a aportar a este gran proxecto a súa 
especialidade en sensibilización e 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, por unha banda  en  educomunicación nas escolas e institutos dos bateyes, e 
tamén en sacarlle partido as ferramentas de comunicación comunitaria que teñen á súa disposi-
ción. 

 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 expresar-
se, para xerar discursos propios e para denunciar as problemáticas que lles afectan.

 Dentro deste proxecto realizáronse obradoiros audiovisuais sobre os dereitos da infancia 
con mozos e mozas dos centros educativos La Cubana e en Olivares. Isto complementouse cun-
ha 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.  

 Nunha segunda fase Rocío Cadahía e Lucía Rodríguez viaxaron ao país para formar en 
radio comunitaria ao alumnado do Liceo de Ramón Santana durante dúas semanas. Desta for-
mación escolleuse un grupo de 15 mozas e mozas para liderar un programa de radio no Centro 
Tecnolóxico Comunitario (CTC) do seu batey.

 Ampliouse a formación para deseñar este programa de protección ambiental e prevención 
de desastres e dotar tamén duns conceptos básicos de radio comunitaria aso propios voluntarios/
as do CTC. Tamén se gravaron cuñas de radio sobre prevención de desastres, guionizadas e lo-
cutadas polos mozos e mozas, que despois foron emitidas con gran éxito nas emisoras comerciais 
do municipio.

 5.2.2 República Dominicana: Vídeo participativo e radio participativa
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 Para finalizar, deseñáronse e graváronse dous vídeos sobre simulacros de emerxencias 
para axudar a entender as dinámicas preventivas nas diferentes comunidades nas que traballa o 
IDAC,ademáis  de tres spot de animación sobre riscos de xénero co contido traballado en varios 
obradoiros participativos. 

NOME DO PROXECTO

Mejora de las condiciones de habitabilidad y de las capacidades co-
munitarias para prevenir y mitigar riesgos ante desastres y vulnera-

ciones 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 LOCAIS Asemblea de Cooperación pola Paz e Instituto de Acción 
Comunitaria

PERSOAS BENEFICIARIAS Poboación empobrecida dos bateyes (homes, mulleres, mozas e 
mozos), máis do 50% de ascendencia haitiana. 1319 persoas
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Comunitaria Radio é unha plataforma de emisoras e TV comunitarias nada do Encontro Cen-
troamericano de Radios Comunitarias promovido por AGARESO, Fundación Comunicándonos, 
AMARC e ACPP.
Os seus principais obxectivos son:
 • 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 am-
biente e identidade.
 •Contar as súas problemáticas coa súa propia voz e desde a perspectiva das súas comu-
nidades. 
 •Ter unha plataforma de difusión en liña que amplíe a cobertura das súas emisoras analóxi-
cas.
A plataforma comezou con 12 emisoras centroamericanas, pero a súa vocación é seguir sumando 
medios que queiran traballar en rede e contribuír con contidos a esta plataforma colaborativa. Ao 
final do proceso sumáronse 18.
Guatemala: AJ Tv 1, La Voz de Racantacaj, Radio Chuwilá, Radio Zinakán y Radio K´astajinel
El Salvador: RTV Izcanal, Radio Guazapa, Radio Mangle, Radio de Todas, Hobbies y Radio Fonseca
Honduras: Radio Marcala, Radio Azacualpa, RDS Radio y La Voz Morazanista
Nicaragua: Radio Vos, Radio Camoapa, Radio Universidad
Dentro deste proxecto, ademais da creación da propia plataforma, a elaboración de contidos pro-
pios e a xeración de sinerxías, tamén se realizarán formacións específicas en técnicas de radio e 
edición de contidos, e se darán capacitacións sobre comunicación con enfoque de  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
Este proxecto foi financiado polo Concello de Santiago e executado en terreo pola Fundación Co-
municándonos de El Salvador.

 5.2.3 Centroamérica: Comunitaria Radio

NOME DO 
PROXECTO

Mejora 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. 

PERSOAS 
BENEFICIA-

RIAS

Comunicadoras e comunicadores comunitarios de comunidades 
excluídas. 141 comunicadores/as

PAÍS Cetroamérica

IMPORTE
EXECUTADO

18.569,70€

SOCIOS 
GALEGOS E 

LOCAIS

Fundación 
Comunicándonos

http://comunitariaradio.org/
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En deuda con todas é un documental social cun obxec-
tivo político: chamar a atención sobre a vulneración de 
dereitos que sofren as mulleres salvadoreñas e contri-
buír, así, á loita dos colectivos feministas que “dentro 
do país centroamericano” esixen unha lexislación que 
non vulnere os dereitos humanos da metade da po-
boación.  Así búscase que se garanta o acceso a unha 
saúde sexual e reprodutiva libre de prexuízos ideolóxi-
cos, especialmente, para as nenas e as adolescentes 
máis vulnerables. O relato sostéñeno as súas propias 
protagonistas, dende ámbolos dous lados dos muros 
do cárcere, lembrándolle ao mundo que despenalizar 
o aborto cando a saúde da nai corre perigo é tamén 
unha loita pola vida.
TRAILER
En deuda con todas estreouse o 19 de novembro de 
2019 en San Salvador e o 16 de decembro de 2019 en 
Santiago de Compostela. 

5.3. PROXECTOS AUDIOVISUAIS

 En Deuda con Todas

 O seu obxectivo é contribuír á incidencia política e social dos colectivos que loitan polos 
dereitos das mulleres salvadoreñas, polo que xa está dispoñible íntegro para visualización nesta 
mesma páxina.

 Se queredes axudarnos a difundir as consecuencias da penalización do aborto en El Sal-
vador e organizar unha proxección pública na vosa localidade, non tedes máis que contactar con 
nós e explicarnos cando, onde e como queredes facelo. Proxectar este documental non ten nin-
gún custe económico, pero se tedes algo de orzamento, animámosvos a convidar a algunha das 
protagonistas ou a algunha das persoas do equipo técnico para que vos acompañen ese día.

Máis información: Aquí

VER DOCUMENTAL-EN DEUDA CON TODAS

https://youtu.be/E9hjU9wgUxc
https://www.agareso.org/gl/?s=en+deuda
https://www.youtube.com/watch?v=UcanNtb_woM


31

 Manoliño Nguema

O documental, que se rematou en Xaneiro do 2019, persegue a historia de Marcelo Ndong, alias 
Manoliño Nguema, un galego-guineano, nado cando Guinea Ecuatorial aínda formaba parte de 
España, e formado grazas a unha beca no coñecido Circo dos Muchachos de Bemposta (Ouren-
se), a primeira escola de circo de Europa  que na década dos 70/80 se converteu no espectáculo 
cultural máis internacional de España. Marcelo Ndong, tras dar a volta ao mundo co Circo dos 
Muchachos varias veces, decidiu volver á súa terra natal a principios dos 90 para apoiar a re-
construción dun país que quedara devastado trala descolonización de España no 68 e a posterior 
ditadura de Macías. Trasladouse a Malabo e alí creou a primeira escola de circo do país, formou a 
centos de mozos, conseguiu becas para outros tantos, e converteuse no indiscutible pai do teatro 
de Guinea Ecuatorial.

Durante o ano 2019 Manoliño Nguema comezou o seu periplo por festivais e a obra teatral que 
naceu grazas ao proxecto: Ngoan Ntangan. Dos mundos que se tocan  foi representada durante 
meses en diversas salas tanto de Galicia coma do resto de España.
     
Sinopse: Marcelo Ndong, un sexagenario artista africano formado en España, e que agora rexenta 
unha pequena gardería en Malabo (Guinea Ecuatorial), recibe unha inesperada proposta. Como 
en tantas outras ocasións deberá montar unha obra de teatro, pero esta vez, o argumento será el. 
A súa propia vida.
Co apoio de dous dos seus mellores alumnos, Marcelo creará en Malabo unha obra de teatro que 
será representada en Santiago de Compostela. Unha viaxe persoal e creativa que os conducirá 
desde a Guinea postcolonial e a España franquista, ata a actualidade de ambos países, para ir 
pouco a pouco descubrindo a través do seu incrible periplo vital como mimo, músico, actor, cir-
cense, pero sobretodo migrante, os vivos e ata agora pouco coñecidos lazos culturais que unen 
Guinea Ecuatorial e España.
O documental Manoliño Nguema é un alegato en favor da migración, unha mirada positiva ante o 
poder integrador e sanador da cultura. TRAILER MANOLIÑO NGUEMA

AGARESO continuou coa colabora-
ción iniciada no ano 2017 coa produ-
tora Filmika Galaika e a ONG Waka Fil-
ms, en relación a produción e difusión 
do documental Manoliño Nguema.
Un proxecto que comezou sendo unha 
obra documental, pero que pouco a 
pouco se foi transformando nunha ini-
ciativa moito máis ampla que aglutina 
ademais do audiovisual,  teatro e for-
mación.

https://www.youtube.com/watch?v=-mfPHF6OIV0
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 AGARESO é, desde o seu nacemento, unha organización con vocación de traballo en rede. 
Por iso é polo que nestes anos se tecen numerosas alianzas coas máis variadas entidades na loita 
contra a exclusión e na defensa dos dereitos humanos. 
A forma de traballo de AGARESO fundaméntase no emprego de metodoloxías educomunicativas 
que non só incentivan a análise sobre os contidos mediáticos, senón que permiten pasar á acción 
construíndo un discurso propio. Cobra así o seu máximo sentido a perspectiva da comunicación 
para o desenvolvemento, que empodera ás poboacións cuxa voz adoita quedar solapada para 
lanzar as súas mensaxes apropiándose das novas tecnoloxías, á vez que visibiliza esas outras 
realidades.

 Para AGARESO resulta fundamental o traballo en rede con outras ONGD e institucións, 
fomentando a coordinación entre os actores. Por iso está integrada nas seguintes redes, nas que 
participa de forma activa:
 •Coordinadora Galega de ONGD. Cun cargo na Xunta Directiva e con representación na 
Comisión de Incidencia e na de Educación para o Desenvolvemento.
 •Real Code (Rede Europea de Comunicadores Para o Desenvolvemento). É un espazo 
amplo de coordinación en materia de comunicación no marco no que: hai espazos de intercambio 
con iniciativas académicas, xerándose proxectos conxuntos entre Organizacións da Sociedade 
Civil e Universidades. En Galicia os dous actores con presenza son AGARESO e a Facultade de 
Ciencias da Comunicación da USC polo que se asinou un convenio de colaboración específico.
 •Rede de Entidades do IES Milladoiro.
 •Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas.
 •Consello de Acción de Cooperación Municipal de Santiago de Compostela. Agareso for-
ma parte das entidades con representación dentro do consello, creado grazas ao traballo de inci-
dencia dá CGONGD.

 AGARESO desenvolveu durante o 2019 o seu segundo proxecto aprobado pola Obra So-
cial “La Caixa” en consorcio con Igaxes, o que lle permitiu abrir unha liña de traballo estable con 
organizacións de intervención social, non exclusivamente de cooperación.
 Á marxe do traballo en redes, e da novidade que supón o consorcio con entidades do 
Terceiro Sector de Galicia, AGARESO afianzou traballo conxunto con distintas organizacións. Por 
unha banda, coas organizacións que integran, dende fai xa seis anos, o proxecto O Mundo que 
Queremos: Solidariedade Internacional de Galicia e ACPP. Por outra banda, con outras organiza-
cións vinculadas a outros proxectos de Agareso: Fundación Secretariado Xitano, Arquitectura sen 
Fronteiras, Educo, InteRed, Farmamundi ou Ecos do Sur.
 AGARESO tenta sempre facer sinerxías entre os seus proxectos e os que executa xunto 
a outras organizacións, ademais de incorporar a experiencia nestes proxectos ao seu traballo 
en rede. Por iso parte dos materiais e experiencias que se xerarán neste proxecto poderán ser 
ofrecidos aos centros educativos, ás redes de barrio ou ser incorporados dentro de actividades 
públicas ou de formación que se organicen dentro das redes.

6. TRABALLO EN REDE
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  Encontro sobre Educomunicación

  O GLOBO: Na procura de liderazgos xuvenís transformadores.

 Dentro dos plans estratéxicos da organización está a alianza con outras entidades espe-
cializadas en educomunicación, metodoloxías participativas de comunicación e campañas de 
transformación social. 

 Nestas procura de organizacións “espello” noutros territorios do Estado, atopamos a Aso-
ciación Solidaria Andaluza para el Desarrollo (ASAD) de Granada, a Quepo de Barcelona e a 
Zemos98 de Sevilla. Tras algúns encontros informais, en marzo organizamos o primeiro encontro 
formal para dar saída ás inquietudes conxuntas, coñecernos mellor e compartir experiencias. 
Durante tres días compartimos ideas e proxectos en Santiago de Compostela e acordamos nutrir 
un banco de recursos común. 

 O 24 de maio do 2019 tivo lugar na Facul-
tade de Ciencias da Educación da Coru-
ña o Encontro O Globo, unha ferramenta 
para educar na cidadanía global a través 
da acción.
AGARESO uniuse a esta iniciativa impul-
sada por Solidariedade Internacional Gali-
cia para “Desenvolver micro-experiencias 
de transformación social, levadas a cabo 
pola mocidade  e crear espazos de inter-
cambio para compartilas con outras expe-
riencias afíns e trasladalas á sociedade”

No encontro no que se deron cita catro institutos de Galicia, desenvolvéronse distintas actividades,  
como unha feira de microexperiencias para a transformación social onde os centros educativos 
presentaban o traballo realizado durante todo o curso, un monólogo sobre artivismo e solidarieda-
de a cargo de Magalí Castillo do Colectivo Amapolas de Nicaragua e diversos obradoiros para a 
reflexión e o activismo. Dentro destes, Agareso impartiu un obradoiro de cuñas para a transforma-
ción social co obxectivo de facer que o alumnado sexa consciente da responsabilidade que teñen 
os medios de comunicación na construción da opinión pública e os consuma dunha forma máis 
crítica. Tamén  para que reflexionasen  sobre a corresponsabilidade que todos e todas temos na 
redución das inxustizas, aportando ideas sobre como combatelas con accións tanto individuais ( 
que poden facer eles/as ou que fixeron xa durante o curso para reducir as desigualdades )  como 
colectivas ( cun anuncio de radio feito colectivamente con consellos para mudar o mundo).
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 O voluntariado un ano máis, seguiu a ser clave dentro da organización. Sumáronse  sete 
persoas voluntarias, facendo que o noso voluntariado conste de 112 persoas.
A súa  implicación estivo presente nos proxectos de Agareso pero tamén con iniciativas propias .
 Destas sete persoas , seis proceden do seminario de Xornalismo Social e Cooperación 
Internacional, que celebrou este ano a súa novena  edición,  sendo outro ano máis unha peza 
esencial de cara á captación de voluntariado.
 A nivel de xestión de voluntariado producíronse dous cambios importantes, o primeiro  foi 
a modificación do  protocolo de entrada a seguir por aquelas persoas interesadas a formar parte 
de Agareso.
 O segundo, a modificación da ficha que as persoas que queiran formar parte do volunta-
riado deben cubrir. Este documento inclúe o acordo coa organización, a declaración responsable 
do representante legal da entidade, un expediente da persoa interesada, un formulario para ir 
anotando os proxectos nos que se vai participando e por último un modelo xenérico de baixa por 
se calquera persoa non quixera seguir na organización.
 O día 23 de Setembro realizouse en Santiago de Compostela a reunión anual de voluntaria-
do onde se informou das distintas posibilidades de cara os proxectos que abranguen 2019/2020.
 No ano 2019 a maioría de proxectos tiveron presenza de persoas voluntarias, tanto nos 
educativos como nos de cooperación. Destacaron algunhas iniciativas que xurdiron de forma 
colectiva desde o propio voluntariado, como o proxecto de xeración de contidos en convenio con 
Vinte, Este grupo estaba formado por oito persoas e estes foron varios dos traballos realizados:

O tabú no mangleiral do mundo I A resistencia como xeito de vida I 
Pechar fronteiras para non sentir o frío
Adolescentes que reflexionan sobre a desigualdade usando as narrativas dixitais

 En resumo, 2019 foi un ano de consolidación do voluntariado, fortalecendo o seu papel 
desde un punto de  vista  organizativo que permita unha mellora nas distintas fases da estancia 
dunha persoa voluntaria na organización cos obxectivos de ter un voluntariado estable, activo e 
que se sinta participe das accións levadas a cabo.

7. VOLUNTARIADO

https://vinte.praza.gal/artigo/o-tabu-no-mangleiral-do-mundo
https://vinte.praza.gal/artigo/a-resistencia-como-xeito-de-vida
https://vinte.praza.gal/artigo/pechar-fronteiras-para-non-sentir-o-frio?fbclid=IwAR2AiY0ritvXB3eFZK8I4fONmZvgm2yxaGSPKCrJJUYuUhywMOy0e_TYzlk
https://vinte.praza.gal/artigo/adolescentes-que-reflexionan-sobre-a-desigualdade-usando-as-narrativas-dixitais
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 Dentro do Plan Estratéxico de AGARESO 2019-2022, constátase a pertinencia de realizar 
periodicamente formacións internas para o persoal técnico e o voluntariado da organización. A 
primeira destas formacións foi o obradoiro: A radio como ferramenta para o cambio social (as po-
sibilidades da radio educativa e comunitaria) para fortalecer as competencias técnicas e teóricas 
do persoal da organización neste ámbito.

 O obradoiro foi impartido por Rocío Cadahía, técnica da organización especializada en ra-
dio. A relatora contou tamén co apoio de Luís Pardo, membro da Xunta Directiva de AGARESO e 
periodista radiofónico cunha ampla traxectoria en proxectos de radio comunitaria en Centroamérica.

 Realizouse o 6 de setembro na coordinadora Galega de ONGDs en Santiago cun total de 
catro horas lectivas de 16h a 20h ás que asistiron 13 persoas entre persoal técnico  e voluntariado 
da organización.

 Obradoiro queer-feminista de formación en diversidade afectivo-sexual e de xénero/LGBTIQ+
O Mundo  que Queremos é un proxecto educativo no que AGARESO participa de forma consorcia-
da dende fai seis anos con outras ONGDs. Dentro das súas actividades inclúese anualmente unha 
formación para os traballadores e traballadoras das organizacións que participan na súa posta en 
marcha. No ano 2019 a proposta escollida foi unha formación sobre os contidos e conceptos bási-
cos en materia de diversidade afectivo-sexual e de xénero, LGBTIQ+.

 Esta actividade formativa foi impartida Diana Rey, filóloga formada na educación para a sen-
sibilización e prevención das violencias de xénero/LGTBIQ,  e desenvolveuse en Compostela  o 21 
de marzo pola tarde en horario de  16h a 20h.

8. FORMACIÓN INTERNA

 8.1 A radio como ferramenta para o cambio social

 8.2  Formación LGTBIQ
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 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 participativa 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 indica-
dores da planificación.

 Este proceso levouse acabo de forma intensiva durante unha fin de semana no que nos pu-
xemos de acordo non só cara onde si non de como chegar ata os obxectivos que 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

9. PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA

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

O EpDLab 18-19 tivo 45 impactos en medios de comunicación: 3 audiovisuais, 17 impresos e 25 en 
medios dixitais. Estas aparicións achegaron o proxecto a unha audiencia potencial de 11.630.756 
persoas, cun impacto estimado de 7.516.174 persoas e un valor equivalente publicitario de 73.598 
euros. A maior parte destes impactos, tal e como estaba previsto no Plan de Comunicación do 
proxecto, producíronse arredor do encontro intercentros que celebramos o 10 de abril en Silleda, 
traballando tanto a nivel autonómico (con dúas aparicións na TVG e unha na Cadena SER – Radio 
Galicia) como local, outorgándolle a cada centro o protagonismo do proxecto na súa contorna 
máis inmediata.

 A Tribo

O público ao que se dirixiu a campaña é principalmente o da comunidade educativa de referencia 
dos mozos que participaron no proxecto, aínda que non só a este. O target principal era o das e 
os docentes que cada día se atopan nas súas aulas con estes e outros mozos con problemáticas 
complexas. Tamén os seus compañeiros e compañeiras e outros mozos que poidan atoparse na 
súa mesma situación.
As principais cifras da campaña son as seguintes:

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CANAL CONTIDO IMPACTO

Web Agareso
Noticias: 1, 2 y 3 (gal/es) 90 visualizacións

Microsite (gal/es) 984 visualizacións

Youtube
Vidas Paralelas

La Tribu
Empezar de cero

216 visualizacións
198 visualizacións
206 visualizacións

Facebook
(orgánico)

13 Links
4 Fotos                      
3 Vídeos

10.000 persoas | 13464 impresións
3.110 persoas | 4390 impresións
1.719 persoas | 2278 impresións

Facebook
(publicitaria) GIF + Stories 58.608 persoas | 69102 impresiones

 Instagram
(publicitaria) Stories 77.904 persoas | 94730 impresiones

Twitter 12 publicacións: 9 fotos e 3 links Non analizado

Cuñas
 radiofónicas

Cadena SER
Onda Cero

30 emisións (57.000 persoas)
27 emisións (97.000 persoas)

http://www.agareso.org/gl/rapazas-e-rapaces-en-risco-de-exclusion-amosan-o-seu-talento-e-a-sua-creatividade-este-venres-en-compostela/
https://www.agareso.org/gl/estreamos-tres-curtas-que-amosan-o-mundo-a-traves-dos-ollos-das-e-dos-adolescentes-en-risco-de-exclusion-social/
https://www.agareso.org/gl/a-campana-de-maior-quero-ser-coma-ti-pide-mais-recursos-para-o-alumnado-en-risco-de-exclusion-social/
http://www.agareso.org/gl/que-facemos/accion-social-gal/a-tribo/
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 Estas cifras superan, con fartura, por si mesmas o impacto previsto de 6.000 persoas. Pero 
a campaña tivo un impacto moitísimo maior, on e off-line, a través dos soportes achegados polo 
Concello de Santiago, cuxo alcance non estamos en disposición de cuantificar. Si podemos ache-
gar, a modo de contexto, as seguintes cifras. En Santiago viven 95.966 persoas, aínda que como 
cidade universitaria e administrativa, ten unha poboación flotante de 98.929 persoas. E, como 
cidade turística, cada mes recibe a outras 130.000. A todas elas dirixímonos e a unha ampla por-
centaxe puidemos chegar cos seguintes  soportes municipais:

CANAL CONTIDO IMPACTO

Cartelería

Gran formato / Urbana. 7 mupis grandes (120x175) 
nas rúas de referencia, desde o 17 de setembro ata 

finais de decembro

A rocha
Avda. Castelao - Rúa Eduardo Blanco 

Amor
Baliño - Peña María
Fontiñas - Rúa París
Paxonal - Hipercor

Rúa Amor Ruibal (IES)
Fontiñas - entrada hotel area central

Pequeno formato
200 A3: CSC, IES + CEIP

 
200 A4: Buses, IES + CEIP

 

Banners

La Voz de Galicia 4 meses

Praza Pública 4 meses

Galicia Confidencial 4 meses

Sermos Galicia 4 meses

Campo Galego 4 meses

Gciencia 4 meses

Pincha 4 meses

Luzes 4 meses

Galiciapress 4 meses

Novas do Eixo Atlántico 4 meses

Historia de Galicia 4 meses

Botóns e Letra en Obras 4 meses
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 Ao que habería que sumar os impactos en medios, que engaden un público potencial de 
centos de miles de persoas, que non chegamos a valorar coidadosamente, pero do que achega-
mos a modo de pequena mostra os datos do clipping impreso e dixital (non audiovisual) dos días 
15 e 19 de setembro, que suma unha audiencia potencial de 1.042.524 persoas, no primeiro caso, 
e 1.420.749, no segundo. E alcanza un valor publicitario equivalente de 35.071 euros.

 Todos os arquivos están dispoñibles  para descarga e o resto dos impactos, non cuantifica-
dos, poden consultarse no documento de difusión.
 Consideramos, en todo caso, probada a consecución dos obxectivos marcados nesta ac-
tividade, destacando as declaracións ofrecidas por Gabriela e Ihara a unha xornalista a finais de 
outubro de 2019, asegurando que a difusión da súa imaxe e as súas mensaxes cambiara a súa 
relación cos docentes dos seus respectivos institutos. “Agora”, aseguraron con orgullo, “vennos 
doutra maneira, porque saben que temos algo que achegar”.

MEDIO NOTICIA TIRADA AUDIENCIA DIFUSIÓN V.PUB USUARIOS PÁG. VISTAS VCPM

El Correo 
Gallego

A Tribo, la nue-
va campaña que 

busca acabar 
con la exclu-
sión social

27472 79572 22735 666

La Voz de 
Galicia

El Concello 
abre una 

campaña para 
sensibilizar 

contra la exclu-
sión social

3001 473583 1030031 83

La Voz de 
Galicia

Raxoi abre 
una campaña 
para sensibi-
lizar contra la 

exclusión

35662 175952 34341 178

La Voz de 
Galicia

El Concello 
abre una 

campaña para 
sensibilizar 

contra la exclu-
sión social

3001 473583 1030031 83

La Voz de 
Galicia

«Tenemos 
cosas que decir, 

igual os sor-
prendemos»

3001 473583 1030031 83

La Voz de 
Galicia

«Tenemos 
cosas que decir, 

igual os sor-
prendemos»

71325 552000 68683 7205

La Razón

Una garantía 
para el futuro 

de los menores 
tutelados

100194 235000 71182 18019
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 O Mundo que queremos

 Dende o primeiro momento o equipo de OMQQ viu clara a pertinencia de impulsar paralela-
mente ao desenvolvemento das actividades,  unha estratexia de comunicación para dar a coñecer 
na sociedade non só os resultados dos obradoiros, senón tamén a súa filosofía e forma de traballo. 
De esta maneira chegaríamos a máis profesorado ou educadoras que sexan quen de replicalo 
noutros contextos, centros ou entidades, e ao mesmo tempo sensibilizaríamos ao conxunto da 
cidadanía en torno a estas temáticas.

 Por este motivo Agareso foi a entidade encargada de elaborar  un plan de comunicación 
para o proxecto 2018/2019, co obxectivo de levar a cabo accións de comunicación externa de 
xeito ordenado e estandarizado, para obter unha maior eficacia á hora de difundir o valor da 
comunicación para o cambio social, da educación para a cidadanía global e da cooperación in-
ternacional para o desenvolvemento, na configuración dunha sociedade máis xusta, equitativa e 
democrática.

 A campaña de difusión nos medios de comunicación comezou cando o proxecto chegou 
ás aulas no mes de decembro e rematou coa celebración dos actos finais no mes de xuño.
Enviáronse 14 notas de prensa aos medios de comunicación de Galicia, facendo especial fincapé 
nos asentados nos municipios dos centros educativos nos que se desenvolve o proxecto e aque-
les de carácter autonómico : Lugo ( Baralla e Escairón), Noia, Ferrol, Camariñas, Zas, A Cañiza e 
Redondela. 
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 Finalmente foron publicadas 32 novas nas principais cabeceiras galegas  (La Voz de Ga-
licia, El Progreso, La Región, Diario de Ferrol, El Correo Gallego) así como nas principais radios  
(Radio Nacional, SER, Cope, Onda Cero, Radio Galega, Radio Voz...)
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MEDIO PROGRAMA CONTIDO ENLACE

COOPERACIÓN GALEGA Inicio do proxecto https://cooperacion.xunta.gal/gl/

RADIO VOZ VOCES DE GALICIA
Inicio do proxecto. Entrevista 
a María Caride, coordinadora 

de OMQQ

NOS TELEVISIÓN

Inicio do proxecto. Entrevista 
a María Caride, coordinadora 

de OMQQ

GALICIA PRESS Dotación de fondos https://www.galiciapress.es/

RADIO NACIONAL-CORUÑA INFORMATIVO Obradoiros de radio e video

ONDA CERO-LUGO LUGO NA ONDA Obradoiro de radio en Baralla

EL PROGRESO Obradoiro de radio en Baralla artículo no Progreso

DIARIO DE FERROL Obradoiro de radio e video 
en ferrol www.diariodeferrol.com

LA VOZ DE GALICIA Visita do sur www.lavozdegalicia.es

EL PROGRESO Visita do sur Edición impresa 3 de Abril

EL PROGRESO Visita do sur Edición impresa 4 de Abril

SER RADIO GALICIA A vivir Galicia Visita do sur cadenaser.com

COOPERACIÓN GALEGA reunión coa xunta cooperacion.xunta.gal

COOPERACIÓN GALEGA Nota de prensa visita do sur cooperacion.xunta.gal

SECRETARIA XERAL DE 
IGUALDADE Reunión coa xunta igualdade.xunta.gal

RADIO VOZ BERGANTIÑOS-
FISTERRA Visita do sur 10 de Abril

DIARIO DE FERROL Visita do sur www.diariodeferrol.com

LA REGION Visita do sur www.laregion.es

NOS TELEVISIÓN GALICIA Visita do sur nostelevision.gal

CAMARIÑAS.EU Visita do sur www.camarinas.eu

AVANTE TODA CAMARIÑAS Visita do sur www.avantetoda.com

O SALTO GALICIA Visita do sur www.elsaltodiario.com

https://cooperacion.xunta.gal/gl/outras-novas/de-camarinas-redondela-mais-de-medio-millar-de-estudantes-converteranse-no-2019-en-activistas-por-un-mundo-mais-xusto-e-solidario
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1212646/total-35-municipios-recibiran-ayudas-acciones-areas-rehabilitacion-integral-18-millones
https://www.elprogreso.es/articulo/a-montana/en-la-onda-por-la-igualdad/201902201929271361038.html#comentarios
https://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/ies-sofia-casanova-crea-programa-radio-varios-cortos-desigualdad/20190225231431249497.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/04/03/activistas-lgtbi-salvador-pasaran-costa-da-morte/0003_201904C3C10994.htm
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/07/radio_galicia/1554637193_713219.html
https://cooperacion.xunta.gal/gl/novas-cooperacion-galega/xunta-manten-unha-reunion-con-activistas-lgtbi-do-salvador-que-estan-visitar-galicia-para-compartir-sua-experiencia-na-loita-polos-dereitos-dos-seus-colectivos
https://cooperacion.xunta.gal/sites/w_coopga/files/actualidade/np_visita_sur_o_mundo_que_queremos.pdf
http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/la-xunta-mantiene-una-reunion-con-activistas-lgtbi-de-el-salvador-que-estan-de-visita-en
https://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/activistas-lgtbi-salvador-comparten-dura-lucha-ferrol/20190409211842253044.html
https://www.laregion.es/articulo/ourense/lucha-diversidad-terreno-hostil/20190413073334865692.html
https://nostelevision.gal/bianka-gabriela-a-expectativa-de-vida-das-mulleres-trans-no-salvador-e-de-33-anos/
https://www.camarinas.eu/ponte-do-porto/4377-cooperativa-galega-mundo-queremos-ies-pedra-aguia
http://www.avantetoda.com/texto-diario/mostrar/1384030/iesp-pedra-da-aguia-camarinas-recibiu-activistas-lgtbi-do-salvador
https://www.elsaltodiario.com/transexualidad/os-grupos-antidereitos-practican-unha-ideoloxia-de-odio
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MEDIO PROGRAMA CONTIDO ENLACE

RADIO GALEGA Galicia por diante Acto final en Baralla 9 de Maio

RADIO VOZ VOCES DE GALICIA
Inicio do proxecto. Entrevista 
a María Caride, coordinadora 

de OMQQ

LA VOZ DE GALICIA CARBALLO Acto final en Zas www.lavozdegalicia.es

EL PROGRESO Acto final en Escairón 14 de Maio

QUE PASA NA COSTA CAMARIÑAS Acto final en CAMARIÑAS www.quepasanacosta.gal

RADIO NACIONAL DESCONEXIÓN GALICIA O MUNDO QUE QUEREMOS 4 de Xuño

EL CORREO GALLEGO Acto final en CAMARIÑAS www.elcorreogallego.es

AVANTE TODA CAMARIÑAS Acto final en CAMARIÑAS www.avantetoda.com

CAMARIÑAS.EU Acto final en CAMARIÑAS www.camarinas.eu

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/carballo/2019/05/13/span-langglos-rapaces-do-cpi-zas-comprometidos-coa-reciclaxe-do-aceitespan/0003_201905C13C4992.htm
https://www.quepasanacosta.gal/articulo/camarinas/iesp-pedra-da-aguia-potencia-europea-igualdade-historia/20190603103450110246.html?fbclid=IwAR0KGvlDt0Dq7Hz36Y0r0D46-jN7NFawPnF7kLQ-rMtKvBqMUSysz3ReJy8
https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/alumnos-do-pedra-da-aguia-amosan-traballos-do-mundo-queremos/idEdicion-2019-06-04/idNoticia-1186784/
http://www.avantetoda.com/texto-diario/mostrar/1442716/mundo-queremos-no-iesp-pedra-da-aguia-camarinas
https://www.camarinas.eu/ponte-do-porto/4403-o-mundo-que-queremos-no-instituto-ies-pedra-da-aguia-da-ponte-do-porto
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 Estreamos nova imaxe de marca deseñada por Patricia Portela, de The Office Comunica-
ción, e novo nome. Pasamos de ser a Asociación Galega de Reporteiros e Reporteiras Solidarias 
a ser a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, un nome que consideramos 
máis achegado aos tempos que vivimos e ao futuro que queremos construír.

Tedes dispoñible para descarga o novo logo en

11. NOVA IMAXE CORPORATIVA

JPG PNG PDF

MANUAL DE USO

https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2019/10/Logo-Agareso-300x300.jpg
https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2019/10/Logo-Agareso-300x300.png
https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2019/10/Logo-Agareso-cor.pdf
https://www.agareso.org/wp-content/uploads/2019/10/Manual-de-imaxe-Agareso.pdf
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