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1. CONTEXTO

A Asociación Galega Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) é unha organización sen
ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionais do mundo da comunicación en Galicia
que cre no poder da comunicación como ferramenta de transformación social. O seu principal
obxectivo é utilizar as ferramentas de comunicación para conseguir unha sociedad máis xusta,
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 gobernamental de
desenvolvemento laica, comprometida politicamente, pero apartidista. Concibe a
comunicación como unha disciplina imprescindible cara a unha reflexión social colectiva, o
empoderamento das persoas, a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento dos pobos.
Os seus integrantes comprométense co deseño, a produción, realización e difusión de proxectos
de cooperación 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 no que se acadou, despois de moito esforzo,
unha planificación estratéxica. Este décimo primeiro 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. O ano 2020 foi un ano, que en parte
debido a propia crise sanitaria, levounos a innovar e facer apostas máis arriscadas que
finalmente tiveron os seus froitos e permitiron non só manter a estrutura e acción da entidade,
senón ampliar, tanto postos de traballo como líneas de intervención.
Este ano tivemos a 7 persoas contratadas como asalariadas, ademais mantéñense todos os
postos da Xunta Directiva nomeada no 2018, polo tanto podemos afirmar que os órganos de
goberno son estables, e aínda por riba conseguimos reforzalos con tres novas incorporacións
como vogais para evitar a sobrecarga do equipo actual e para ter máis diversidade á hora de
tomar decisións: Lucía Rodríguez, Pablo Santiago e Emerson Díaz.
Diversificamos o financiamento 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 Fundación A Caixa financiounos o proxecto de acción social que por segunda vez
liderará Agareso, asociada con Igaxes.
A isto habería que engadir, que realizamos un ano máis formación para o profesorado en
Comunicación e Igualdade, a través da Conselllería de Educación, e que implementamos a
segunda fase do proxecto Cambiemos as Narrativas coas Asociacións de Nais e Pais dos centros
educativos para desenvolver accións de sensibilización sobre xénero.
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Para rematar conseguimos por primeira vez financiación a través da Consellería de Cultura e
Política Lingüística e da Deputación de Pontevedra para materiais de sensibilización.

2. XESTIÓN DA ORGANIZACIÓN

2.1. Estrutura organizativa
AGARESO é unha organización pequena que, aínda que ten representantes noutras autonomías
españolas, traballa principalmente desde Galicia, polo que a súa Xunta Directiva ,e a maioría dos
seus socios e socias, radican en Galicia. 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.
Está integrada por unha Xunta Directiva de 5 persoas: Presidenta e Tesoureiro, Vicepresidente,
Secretario e 2 vogais, á que este ano sumáronselle 3 vogais máis. Cada 4 anos son renovados pola
Asemblea Xeral de Socios e Socias, a última vez levou a cabo 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 Dirección Técnica a xornada completa, unha Técnica de Proxectos a 35h
semanais, 3 monitoras de educomunicación a 30 horas semanais e 2 dous monitores de
Educomunicación e a 20 horas semanais. As labores administrativos son realizados 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,
creación 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
empreguen as ferramentas de comunicación para reforzar a reflexión e o discurso sobre as
temáticas da ED, e que ao mesmo tempo axuden a crear os seus propios discursos aos colectivos
beneficiarios 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 materiais
de difusión sobre solidariedade e cooperación e 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.
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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 32 persoas socias e 68 persoas
voluntarias.

2.2. Organizacións socias
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 implementan a labor de Agareso co 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. Ademais, este consorcio estable de 11 anos permitiu crecer a ambas
entidades, retroalimentándose sobre as súas diferentes experiencias.
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 no
2019 aprobáronnos 2 proxectos: un formativo sobre comunicación comunitaria en Retalhuleu,
Guatemala, e outro para realizar o terceiro audiovisual sobre educación e discapacidade.
Ambas accións tivéronse que posponer a 2020 debido á crise sanitaria.
No eido da educación polo cambio social, Agareso segue tendo como socia a ACPP Galicia n
proxecto Escolas Sen Racimos, pero traballa desde hai 8 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
como Igaxes, cos que executou o proxecto A Tribo. Fase 2.
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. Este ano a colaboración
tamén deuse en dous proxectos concretos de sensibilización: Compostela+ Solidaria e libros sobre
Defensoras de Dereitos Humanos en Mesoamérica.
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Continuamos 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, realizamos colaboracións tamén con outras entidades especializadas en
inclusión social en Galicia.
Este ano comezamos a trazar alianzas con outras entidades de educomunicación do Estado,
como Quepo de Barcelona e ASAD de Granada, para poder compartir experiencias e promover
á presentación de proxectos conxunto a nivel estatal, e presentarnos xuntas a convocatorias
estatais.

2.3. Ingresos
AGARESO está especializada desde a súa creación no 2008 na área da cooperación
internacional. Durante estes anos executáronse 51 proxectos, financiados por actores tanto
privados como públicos da cooperación descentralizada de Galicia.
Durante o ano 2020 concedéronse á organización un total de 11 proxectos, de execución
bianual a maioría deles por 289.644€, ao que hai que sumar 19.717 en asistencias técnicas
especializadas.. De subvención directa executamos 2 proxectos por 99.171€ na área de
cooperación e tres proxectos por 94.448 na área de educación, 86.024€ en acción social e
10.000€ en Cultura.

Subvención concedidas no 2020

PROYECTO

FINANCI
ADOR

CANTIDAD

PAÍS

ÁREA

CONTRAP
ARTE

SOCIA

GRUPOS
BENEFICIARIOS

Mellora
da
capacidade de
reflexión crítica e
de xeración de
produtos
educomunicativ
os do alumnado
e do profesorado
de
secundaria
de Ames, Bueu,
Silleda, Viana do
Bolo e Brión

Cooper
ación
Galega
(Xunta
de
Galicia)

34.891€

Galicia

EPD

-------

---------

Estudiantes de
secundaria de
Galicia
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Mellora
das
capacidades e
ferramentas
xeradoras
de
conciencia
crítica no ensino
infantil,
de
primaria,
de
secundaria
e
universitario
galego

Cooper
ación
Galega
(Xunta
de
Galicia)

48.970€

Cooperación
Galega:
O
mundo
que
queremos

Cooper
ación
Galega
(Xunta
de
Galicia)

70.000€

Galicia

EPD

Cambiemos as
Narrativas

Secreta
ría Xeral
de
Igualda
de
(Xunta
de
Galicia)

8.400€

Galicia

EPD

Galicia

EPD

ACPP
Galici
a

Estudiantes
primarias,
secundaria
superior
Galicia

-----

Solidar
iedad
e
Interna
cional
de
Galici
a
y
ACPP
Galici
a

Estudiantes de
Secundaria de
Galicia

-----

ANPAS
do
CEIP
López
Ferreir
o de
Santia
go e
do
CEIP A
Rúa de
Canga
s

Nais, pais e
alumnado de
primaria
de
centros
educativos de
Galicia

-------

de
y
de
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Fortalecer los
mecanismos
de
participación
ciudadana
y
acceso
a
servicios
públicos
de
salud
de
calidad,
especialmente
de la sexual y
reproductiva,
en
los
Municipio
de
Jiquilisco
y
Usulután,
El
Salvador.

Cooper
ación
Galega
(Xunta
de
Galicia)

241.582,2
1€

El
Salvad
or

Coop
eraci
ón
Exteri
or

Aprocsal

ACPP
Galici
a

Mujeres
del
ámbito rural y
organizaciones
que luchan por
los
derechos
sexuales
y
reproductivos

Mejora de los
mecanismos
locales
y
nacionales
dirigidos a la
atención
integral
y
promoción de
los DDHH y
derechos
de
las mujeres, en
los municipios
de
San
Cristóbal
y
Haina,
Provincia
de
San Cristóbal,
República
Dominicana

Cooper
ación
Galega
(Xunta
de
Galicia)

267.326,0
3€

Repúbli
ca
Domini
cana

Coop
eraci
ón
Exteri
or

Instituto
de
Acción
Comunit
aria

ACPP
Galici
a

Mujeres
de
escasos
recursos
económicos de
los
municipios
de Haina y San
Cristóbal.
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La Tribu. Fase 2

Fundaci
ón
La
Caixa

59.650€

Galicia

Acció
n
Social

----------

Igaxes

Jóvenes
riesgo
exclusión
social
tutelados
el Estado

en
de
y
por

Dinamización
do
rural
a
través da radio
comunitaria

Consell
ería de
Benesta
r Social
(Xunta
de
Galicia)

5712,98€

Galicia

Acció
n
Social

--------------

-----------

Voluntariado y
juventud
mayor
de
edad

Fomento
do
voluntariado na
comunicación
para o cambio
social

Consell
ería de
Benesta
r Social
(Xunta
de
Galicia)

5712,98€

Galicia

Acció
n
Social

--------------

-----------

Voluntariado y
juventud
mayor
de
edad
Voluntariado y
juventud
mayor
de
edad

Mocidade
contra
o
discurso
do
odio nas redes

Consell
ería de
Benesta
r Social
(Xunta
de
Galicia)

7532,12

Galicia

Acció
n
Social

--------------

-----------

Voluntariado y
juventud
mayor
de
edad
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Como
contribuír a un
mondo
máis
xusto desde a
comunicación
e o xornalismo

Consell
ería de
Benesta
r Social
(Xunta
de
Galicia)

7416,24€

Galicia

Acció
n
Social

--------------

-----------

Voluntariado y
juventud
mayor
de
edad

Dicionarios
Audiovisuais de
Ida e Volta

Consell
ería de
Cultura
(Xunta
de
Galicia)

10.000€

Galicia

Cultur
a

-------------

---------

Personas
migrantes
residentes
Galicia

en

Servizos técnicos 2020
FINANCIADOR

CONCEPTO

MONTO

Coordinadora
Galega de ONGD

Festival de Cine Social

3800

Coordinadora
Galega de ONGD

Campaña Protéxete do Racismo

3000

SIG

Campaña Sensibilización
Comercio Xusto

3800

SIG

Mapa Interactivo de EpD

950€

SIG

Encontro O Globo

2120

Culturactiva

Web Somos Inclusión

2200

Correlingua

Obradoiros de curtametraxes
online

1420
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ASAD

Obradoiro online de
educomunicación para
profesorado de Andalucía

CEIP Apóstolo
Santiago

Obradoiros de radio

IES Rafael Dieste

Obradoiros de radio alumnado

950

CEIP López
Ferreiro

Obradoiros de radio profesorado

300

TOTAL

1700

1091,40

19.717

3. INCIDENCIA

Ao longo do ano 2020 Agareso participou nunha serie de eventos e campañas xunto a outras
organizacións que buscaban facer incidencia política e sensibilización social.

3.1 Protéxete contra o racismo
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Este ano Agareso participou no programa de Compostela+Solidaria a través da campaña de
sensibilización Protéxete do Racismo e o Ciclo de Cine Social e de Migracións.
O 8 de maio de 2020, o Secretario Xeral das Nacións Unidas, Antonio Guterres, dixo que “a
pandemia segue desatando unha onda de odio e xenofobia, buscando chivos expiatorios e
fomentando o medo” e instou os gobernos a “actuar agora para fortalecer a inmunidade das
nosas sociedades contra o virus do odio”. Os ataques contra as persoas de ascendencia asiática
propagáronse en todo o mundo no comezo da pandemia e, máis tarde, os medios e as redes
sociais espallaron en Galicia e no conxunto do Estado español falsos rumores sobre a suposta
maior expansión do virus entre a poboación xitana ou en bares “de ambiente latino”.
O Consello pola Eliminación da Discriminación Racial ou Étnica denunciou este “tratamento
mediático racista, antixitano e xenófobo por parte dalgúns medios de comunicación” con
noticias sobre “a orixe da propagación da enfermidade ou supostos incumprimentos da
corentena que aluden á orixe étnica, racial ou nacional das persoas implicadas”.
Polo que ideamos unha campaña, financiada polo Concello de Santiago, para que á cidadanía
de Compostela teña un recordatorio nas súas rúas de que os prexuízos culturais e raciais son
mentira e acaban volvéndose contra todos e todas nós. “É responsabilidade de todas e cada
unha de nós loitar contra os bulos racistas”, conclúe esta campaña de sensibilización organizada
pola Coordinadora de ONGD coa colaboración de Agareso, dentro do programa do
Compostela + Solidaria 2020 e distribuída nos principais soportes de comunicación municipal, nas
radios locais, nas redes sociais e a través de banners animados para webs informativas ou
institucionais.

3.2 Ciclo de Cinema Social

Entre o 14 de setembro e o 5 de outubro o Cinema NUMAX acolleu o primeiro Cinefórum social
sobre migracións, organizado por Agareso. O programa abrangue pezas de cineastas de distintos
países nas que se tratan temáticas como a interculturalidade, a migración e a convivencia entre
distintas culturas. Ao rematar cada unha das sesións, houbo un coloquio con persoas que

12

participaron nas distintas películas. As sesións foron abertas e de balde respetando as limitacións de
Sanidad por mor Covid-19.
Programa:

Manoliño Nguema (Estrea)
Dirixida por Antonio Grunfeld, 85´, 2019
Marcelo Ndong, un sexaxenario artista africano formado en Galicia e que vive 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 a súa propia vida. O coloquio final con Antonio
Grunfeld (director), Rocío Cadahía (guionista),
Makun (no llores). Dibujos en un CIE
Dirixida por Emilio Martí López, 30´, 2019
Os Centros de Internamento de persoas estranxeiras (CIE) do Estado español son buratos negros dos
Dereitos Humanos; cárceres para persoas que non cometeron ningún delito. Makun (no llores).
Dibujos en un CIE é un documental de animación que dá vida aos miles de debuxos atopados nas
paredes do CIE de Fuerteventura, nas Illas Canarias. A peza foi nominada aos Premios Goya 2020
como mellor curtametraxe documental. O coloquio final coa participación de Thimbo, un dos tres
protagonistas do documental.
Quería ser (Estrea)
Dirixida por David Alonso, 70´, 2020
Documental que aborda a trata e a explotación sexual dende a testemuña e o punto de vista de
mulleres que foron vítimas. Os seus soños, as súas experiencias, os seus proxectos, a súa visión sobre
os homes e a igualdade. O coloquio final co director, David Alonso.
Un sitio en el avión
Dirixida por Khadidiatou Sow, 17´, 2016
Unha emisora de radio anuncia que un avión especial con destino a Estados Unidos ponse a
disposición de calquera persoa que queira emigrar, aínda que as prazas son limitadas. Moussa, que
sempre soñou con irse, decide intentalo.
Tras la valla
Dirixida por Antonio Grunfel, 20´, 2020
A través da vivencia persoal da guineana Bari Fatimatah e o marfileño Kone Mohamed, a curta
documental Tras la valla pretende reflictir a difícil situación das persoas migrantes que chegan a
Marrocos en busca dunha vida mellor. É tamén unha crítica ás políticas migratorias, que se
endureceron nos últimos anos para intentar frear a chegada de persoas migrantes a Europa.
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Misbah
Dirixida por Anna Suriyach, Agus Morales (Revista 5W), 23´, 2019
Misbah Yousaf Begum ten 22 anos, naceu en Barcelona e leva toda a vida vivindo no barrio do
Raval. A súa familia son migrantes de orixe pakistaní. Ela, estudante de Ciencias Políticas na
Universidad Pompeu Fabra, só estivo unha vez en Pakistán, con apenas un ano. Agora volve para
coñecer as súas raíces nunha viaxe íntima narrada a través dos vídeos grabados co seu teléfono
móvil. “Non é unha viaxe calquera: é Pakistán”, di. Coloquio final da sesión de curtas con Misbah
Yousaf (protagonista) e Anna Suriyach (directora).

3.4 Dicionarios Audiovisuais de Ida e Volta

Dicionarios Audiovisuais de Ida e Volta amosa os camiños que compartimos con Venezuela,
México, Honduras, Guinea Ecuatorial, Senegal ou Romanía, a partir das historias de persoas que
naceron neses países e que agora viven con nós, en Galicia e en galego. Aranxa, Brenda,
Cristina, Mame, Marcelo e Marisol explícannos a súa cultura a través dunha expresión na súa
lingua que consideran clave e, ao tempo, escollen unha expresión galega que lles parece útil
para coñecer mellor a nosa sociedade.
Aproveitamos para falar dos seus países e, tamén, do proceso migratorio. O obxectivo é apreciar
a diversidade e a diferenza, a solidariedade e a importancia da bidireccionalidade nas relacións
Norte-Sur, reducindo os estigmas asociados á migración, sempre apoiados polo poder integrador
das linguas.
Estas pílulas de entre 3 e 4 minutos de duración están pensadas para ser empregadas en centros
de ensino, para o cal elaboramos tamén unha guía didáctica de libre uso. Este proxecto está
realizado co apoio da Mesa pola Normalización Lingüística e co financiamento da Secretaría
Xeral de Política Lingüística a través do Fondo de proxectos Xacobeo 2021 de bens e/ou servizos
de carácter cultural e turístico en lingua galega no marco de actuación do Plan de reactivación
nos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da crise sanitaria provocada pola COVID-19.
Lista de reprodución en Youtube
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Máis info: https://www.agareso.org/gl/que-facemos/proxectos-audiovisuais/dicionarios-de-idae-volta/

3.5 Defensoras Semillas de Cambio

A colección Defensoras de dereitos nace para visibilizar a través da literatura as vidas e o
compromiso coa xustiza das máis de 2000 mulleres defensoras organizadas na Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). Os tres primeiros
volumes narran as vidas de Miriam Suazo, Estela Ángeles Mondragón e María Cuc Choc, tres
activistas de Honduras, México e Guatemala que teñen en común ter feito da defensa dos
dereitos humanos nunha das rexións máis perigosas do mundo o seu proxecto vital e político.
Este proxecto está impulsado pola Coordinadora Galega de ONGD en colaboración coa
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) e co
apoio da Deputación de Pontevedra.
A colección presentouse o 16 de decembro de 2020 no Museo de Pontevedra.
Máis
info:
dereitos/

https://www.agareso.org/gl/que-facemos/coleccion-de-libros-defensoras-de-

3.6 Reunión con partidos políticos por eleccións
Dentro do aporte que a entidade realiza na Coordinadora Galega de ONGD, Lorena Seijo é a
persoa 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 social.
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Dende esta perspectiva promovemos a realización de numerosas reunións con todas as
candidatas e candidatos dos partidos políticos que se presentaban as eleccións autonómicas
de maio de 2020.
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
política pública local de cooperación seria e sostible no tempo.
Asimesmo tivéronse reunións coas persoas representantes de Cooperación Galega para evitar
que debido a crise sanitaria poideran haber recortes nas convocatorias de proxectos e
disminución nos orzamentos destinados a cooperación. Tamén aportamos a nosa experiencia
para determinar cales eran as mellores opcións para abordar a pandemia nos países
empobrecidos.

4. Formación a colectivos con capacidade de réplica

4.1 X Seminario “Xornalismo social e cooperación internacional”.
O X Seminario de Comunicación Social e Cooperción do 2020 foi completamente modificado
debido á situación de pandemia. As dúas primeiras sesións puidéronse realizar de maneira
presencial, pero coa chegada do confinamento xusto despois da primeira sesión presencial,
tomamos a decisión de trasladar as outras 8 sesións ao modo online.
O alumnado foi informado e 5 persoas decidiron abandonalo debido ao cambio. Outra das
modificacións que sufriu, foi a eliminación do traballo en grupo, que era necesario en anos
anteriores para optar á viaxe a Marrocos. Este ano, o alumnado que quería optar á viaxe de
prácticas, tivo que presentar un traballo individual unicamente.
As formacións leváronse a cabo a través da plataforma online Zoom cos 15 alumnos e alumnas
que decidiron quedar. As 10 sesións do Seminario foron as seguintes:
- Sesión 1(presencial): presentación e Radio Comunitaria con Juan de Sola
- Sesión 2 (presencial): vídeo comunitario con Julio César Gonzales
- Sesión 3 (online): O tratamento ás persoas negras nos Medios de Comunicación con Lucía
Mbomío
- Sesión 4 (online): Combater o discurso do odio coa ONG Ecos do Sur
- Sesión 5 (online): A Cooperación Internacional con Alejandro Quiñoá
- Sesión 6 (online): Fotografía Social con Anna Suriyach e Mingo Venero
- Sesión 7 (online): Xornalismo e Dereitos Humanos con Gabriela Sánchez Iglesias
- Sesión 8 (online): Audiovisual comprometido con Rocío Cadahía e Antonio Grunfeld
- Sesión 9 (online): Infancia e mocidade coa ONG Igaxes e con Roi Guitián
- Sesión 10 (online): Feminismo con Llerena Perozo e peche Seminario.
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Por último, entregáronse 12 traballos individuais para optar á viaxe de prácticas.

Práctica do Seminario

Desde que comezou o Seminario de Comunicación Social e Cooperación Internacional, as
prácticas en terreo realizáronse en Marrocos, da man da súa delegación de ACPP establecida
en Tánxer. Este ano, debido ao COVID19, o país atopábase pechado aos voos procedentes de
países estranxeiros e a situación sanitaria era moi complicada, polo que nos vimos obrigados a
buscar outra alternativa para a viaxe.
Entre ACPP e AGARESO decidimos que o novo destino sería Huelva, onde poderiamos contar co
apoio de ACPP Andalucía (a delegación de ACPP máis grande de España) e onde o alumnado
podería abordar a problemática dos temporeiros e temporeiras da recollida da froita.
A viaxe realizouse entre o 10 e o 20 de decembro de 2020 e a expedición constaba de 3 alumnas
do Seminario (as que obtiveron mellor puntuación nos traballos entregados), un voluntario de
AGARESO e o técnico de AGARESO que coordina os proxectos educomunicativos do proxecto
Escolas Sen Racismo.
A través da mediación de ACPP Andalucía, contactamos cunha ONG local (ASNUCI) que
traballa en Lepe cos temporeros da froita, para brindarlles mellores condicións de vivenda,
traballo e residencia legal no país. Con eles estivemos 6 días en Lepe (do 11 ao 16 de decembro),
gravando un documental sobre a situación dos temporeiros e temporeiras da froita.
Os días 17, 18 e 19 de decembro trasladámonos a Alxeciras, da man da delegación de ACPP en
Cádiz, para coñecer o traballo de distintas organizacións que traballan alí o tema migratorio,
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abrigo a nivel de acollida na chegada, xa que Alxeciras é un dos puntos da península onde se
recibe máis migración proveniente de África. O alumnado puido coñecer de primeira man a
magnitude do fenómeno migratorio, a través de varias entrevistas con persoas migrantes, que
nos relataron a dificultade das súas viaxes para cruzar até España e despois as complicacións
para subsistir de maneira ilegal no país.

4.2 Formación online sobre educomunicación para profesorado de Andalucía.
Agareso colaborou con ASAD (Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo) no deseño e
desenvolvemento dun curso en liña en dunha guía metodolóxica no marco do proxecto
“InformArte: jóvenes por un periodismo crítico contra los discursos discriminatorios”, proxecto
financiado pola Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
O proxecto, que conta cunha liña de accións que inclúe actividades formativas en institutos de
ESO e de comunicación pública a partir de contidos multimedia, contou co traballo de
Agareso para apoiar a formación do profesorado de Educación Secundaria en Andalucía, así
como a do persoal técnico e do voluntariado de entidades sociais que traballan no eido
educativo. Así, elaboramos dous produtos durante os últimos meses do 2020, para ser
publicados durante o primeiro trimestre de 2021:
-

Un curso en liña: “Cómo trabajar en el aula contra la discriminación desde los discursos
mediáticos”. Esta formación combina actividades prácticas coa análise de boas
prácticas e a lectura de textos sobre análise do discurso informativo, competencia
mediática e contradiscurso. Aínda que o deseño desta formación permite que se poida
facer de xeito asíncrono e auto-avaliable, lanzouse unha convocatoria síncrona (14 de
marzo -15 de abril de 2021) cun grupo de 25 participantes.

-

Unha guía metodolóxica, especialmente dirixida ao profesorado, na que se recollen
ferramentas e propostas didácticas para traballar dende educomunicación e a ECG
(Educación para a Cidadanía Global) nas aulas.
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5. PROXECTOS

5.1. Proxectos educativos
5.1.1 Cooperación galega. O mundo que queremos.
Un ano máis, e xa van 7, AGARESO formou parte do proxecto de educación en valores
Cooperación Galega: O mundo que queremos, xunto con Solidariedade Internacional de
Galicia, Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP), e o colectivo teatral 100Tolas, grazas ao
financiamento do Plan Proxecta da Xunta de Galicia.
O obxectivo desta iniciativa que se estende durante todo o curso académico, é que o alumnado
galego de secundaria coñeza as problemáticas que afectan aos países empobrecidos, pero
tamén ao seu propio entorno, a través de dinámicas innovadoras e divertidas como xogos de
rol, obradoiros de radio e vídeo ( que son os impartidos por AGARESO), teatro da oprimida, ou a
visita ás súas escolas de activistas que traballan para mellorar as condicións de vida nos seus
países co apoio da Cooperación Galega.
Os centros educativos que se sumaron ao proxecto na 7º edición foron o CPI Dr López Suárez de
Saviñao, en Escairon e o IES Alfoz Valadouro en Alfoz na provincia de Lugo. O CPI Aurelio
Marcelino Rey García en Cuntis, o IES Laxeiro de Lalín e o IES Melide, na provincia da Coruña.
Ata o mes de marzo o proxecto desenvolveuse tal e como estaba previsto, de feito AGARESO
impartiu de xeito presencial os seus obradoiros de radio e vídeo entre xaneiro e febreiro.
Realizáronse un total de 10 obradoiros de radio e 12 de vídeo que deron lugar a 11 produtos
radiofónicos e 19 curtometraxes.
Sen embargo a partires do mes de marzo, o proxecto tivo que adaptarse a situación de
confinamento que sufriu o país. Rediseñáronse actividades para acomódalas á contorna online
a realizouse un encontro virtual sobre o papel da radio comunitaria e educativa durante a
pandemia como peche das actividades de O Mundo que queremos no mes de xuño.
Ademais AGARESO foi a organización encargada de deseñar, adaptar e poñer en marcha a
nova web de omundoquequeremos.org. A web anterior precisaba unha completa renovación
de imaxe, contidos e adaptación aos novos formatos, así como tamén a súa compatibilidade
co visionado no móbil.
Tras pequenos axustes e cambios, a web foi posta en marcha no mes de xaneiro do 2020.
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Web do proxecto: http://omundoquequeremos.org/

NOME DO PROXECTO

Cooperación Galega. O mundo que queremos. Convenio
con Solidariedade Internacional de Galicia e ACPP.

PAÍS

España

IMPORTE EXECUTADO

70.000,00 € convenio( AGARESO executa 14. 979 € )

SOCIOS LOCAIS

Solidaridad Internacional e ACPP

PERSOAS BENEFICIARIAS

255 alumnos/as da ESO

5.1.2 EpdLab V.
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 2020, este proxecto afrontou a recta final da súa quinta fase, que se
corresponde cos obradoiros impartidos ao longo do curso académico 2019/2020, e iniciou a súa
sexta fase, que rematará no próximo ano (curso 2020/2021).
O EpDLab é un proxecto multimedia de comunicación para o desenvolvemento no que
participan 5 centros educativos de 5 concellos de diferentes puntos de Galicia -Ames, Brión,
Bueu, Silleda e Viana do Bolo- e un da República Dominicana, que forma parte do proxecto a
través dunha actividade concreta: as videocartas dende o Sur.
O obxectivo principal de EpDLab é a mellora da capacidade de reflexión crítica e o uso das TIC
como ferramenta de comunicación para o cambio social no alumnado e no profesorado de
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Galicia. Na quinta fase, tiñamos programados 9 obradoiros de 100 minutos en cada centro, un
cada mes, como viñamos facendo nos anos anteriores. Porén, tras o decreto do estado de
alarma e a suspensión da actividade docente presencial (14 de marzo de 2020), o EpDLab V
trasladouse á contorna virtual. Dende o mesmo 14 de marzo, preparamos unha proposta de
modificación que nos foi aprobada o 6 de abril. Nese momento, comezamos a traballar coas
docentes na adaptación dos 4 últimos obradoiros e mais do encontro intercentros ou Hackaton
tanto á linguaxe on-line e ás ferramentas coas que cada grupo de alumnos e alumnas se fora
familiarizando nesas primeiras semanas de corentena. Recuperamos o ritmo de celebración de
actividades co alumnado a finais de abril e na segunda semana de xuño concluímolas,
virtualmente, segundo estaba previsto no calendario orixinal. Intentamos, tamén, incorporar
algunha das ferramentas de medición de impacto que deseñaramos na fase anterior do
proxecto e que tiñamos pensado implementar nas últimas sesións de cada trimestre nesta quinta
fase, con desigual fortuna.
Ofrecemos, por terceiro ano consecutivo, un curso para profesorado homologado polo
departamento de formación permanente da Consellería de Cultura e de Educación da Xunta
de Galicia, que se puido celebrar presencialmente.
E viaxamos ata Madrid para compartir as aprendizaxes obtidas nas 4 primeiras edicións do
EpDLab no Congreso Internacional sobre Aprendizaxe, Innovación e Cooperación (CINAIC) e
ata Granada para compartir as potencialidades do proxecto con docentes e con estudiantes
de Educación, dentro das Jornadas de EduComunicación de ASAD.
Ante a dificultade que atopamos os últimos anos para asistir a xornadas profesionais de
educomunicación no Estado español, organizamos dentro do proxecto EpDLab V un Encontro
de Comunicación para o Cambio Social con tres entidades de fóra de Galicia (ASAD, Quepo e
Zemos98) os días 19 e 20 de febreiro, en horario de mañá e tarde. Puxemos en común
experiencias, expectativas e retos, elaborando un mapeo de boas prácticas e reflexionando
sobre as posibilidades de articular un proxecto común para este ámbito de traballo social que
concluiu co compromiso de presentar un proxecto conxunto á convocatoria de EpD da AECID.
Tanto os contidos creados como a metodoloxía de traballo empregada están publicados na
web do proxecto (www.epdlab.gal), para que poidan ser consultados e mesmo replicados,
tanto polos centros participantes como polo resto da comunidade educativa. Na web tamén
está dispoñible a guía didáctica (https://epdlab.gal/guia-didactica/), complementada con
dúas guías de uso: una para a integración das actividades no currículo de Secundaria e outra
específica para facilitar o uso das actividades virutais. E púidose seguir a experiencia tanto nas
redes sociais como no blog, onde as propias persoas beneficiarias foron contando todo o
proceso.
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, Brión,
Bueu, Silleda e Viana do Bolo.
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PAÍS

España

IMPORTE EXECUTADO

37.096,00 €

SOCIOS LOCAIS
PERSOAS BENEFICIARIAS

115 alumnos/as da ESO e 26 docentes

5.1.3 Escolas Sen Racismo.

Escolas Sen Racismo é un proxecto educativo que se leva a cabo en centros educativos de
primaria, secundaria e do ensino universitario. O obxectivo é xerar unha conciencia crítica co
respecto ao discurso dos medios de comunicación e que o alumnado sexa capaz de xerar os
seus propios discursos a través das ferramentas comunicativas ( documental, radio, fotografía,
etc…)

No curso 2019-2020 realizáronse 4 obradoiros educomunicativos en colexios e institutos e o
Seminario de Comunicación Social e Cooperación Internacional na facultade de Ciencias da
Comunicación da Universidade de Santiago.
No IES López Ferreiro levouse a cabo un obradoiro de radio de 4 sesións con rapaces e rapazas
de 6º de primaria, co obxectivo de poñer en marcha a radio escolar Onda Solidaria.
Audios: Primeiro programa | Folga polo Clima
Recusos: Guía Didáctica | Plan de viabilidade
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No colexio plurilingüe Vilas Alborada realizouse o obradoiro de Stop Motion, donde durante as 6
sesións os nenos e nenas do 6º curso animaron o conto Tomborontón e a chuvia, escrito por Lara
Dopazo.
Vídeos: Tomborontón e a chuvia | Making-Of
Recurso: Guía Didáctica
No IES Xulián Magariños de Negreira levamos a cabo por segundo ano consecutivo o obradoiro
de TV Escolar con rapaces e rapazas de distintos cursos, que durante 6 sesións extra-escolares
aprenderon as ferramentas audiovisuais para sacar adiante o proxecto de TV Escolar Xema TV.
Vídeos: Reportaxe 1 | Reportaxe 2 | Trailer Pasión de Jorrións
Recursos: Guía Didáctica | Plan de viabilidade
No IES Laxeiro de Lalín realizamos o obradoiro de videocartas coa República Dominicana durante
3 sesións de 100 minutos cos 3 curso de primeiro. Este obradoiro busca romper prexuízos e
estereotipos sobre outros países e consigue achegar a realidade de outros rapaces e rapazas a
través de vídeos moi sinxelos (gravados co móvil) pero moi personales e auténticos.
Vídeos: Videocartas entre Lalín e República Dominicana
Finalmente, cómpre mencionar que, debido á situación de pandemia do COVID19, algunhas
actividades tiveron que ser modificadas ou aprazadas. No caso do obradoiro de Stop Motion, os
alumnos tiveron que traballar dende casa coa axuda dos seus pais para rematar de animar a
historia. No caso do resto de obradoiros, as presentacións públicas e a entrega de diplomas nas
escolas e institutos tiveron que ser canceladas, aínda que en calquera caso se fixo unha
publicación dos traballos a través das redes sociais dos centros.
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

959 alumnado/as de Primaria, Secundaria e Universidade
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5.1.5 Cambiemos as Narrativas coas ANPAS

Alumnado dos 3 grupos de 6º do CEIP López Ferreiro de Santiago, dous grupos de 5º e 6º do CEIP
A Rúa de Cangas e 5 grupos de 5º e 6º do CEIP Víctor López Seoane da Coruña crearon durante
o mes de outubro e novembro unha campaña publicitaria, que con voz propia, loita contra os
estereotipos de xénero desde a infancia.
A ANPA dos 3 centros (A Rúa, O Faro e López Ferreiro), coa colaboración da Asociación Galega
de Comunicación para ou Cambio Social (Agareso) e o apoio do centro educativo, organizou
unha serie de talleres de educomunicación e xénero nos que o obxectivo final era a creación
de produtos publicitarios que rebatan o machismo.
Debido ás restricións derivadas da situación sanitaria do COVID-19, o tres axentes (ANPA,
AGARESO e Centros educativos) acordamos adaptar as actividades a unha metodoloxía mixta,
que inclúe actividades que se desenvolven nunha contorna dixital á vez que conta coa
facilitación da técnica ou do técnico de Agareso vía videoconferencia, apoiado pola titora do
grupo desde a aula. Deste xeito, foi posible respectar os grupos burbulla e substituir actividades
grupales con materiais compartidos por actividades colaborativas en liña.
Agareso puxo a prol do proxecto un espazo na súa aula virtual e adaptou os contidos e as
dinámicas de traballo á contorna virtual; ademais, usamos ferramentas de videoconferencia
para conectarnos coa clase, de xeito que a monitora ou o monitor dinamizou as sesións desde
o proxector e desde a aula virtual ao mesmo tempo.
Os 10 grupos traballaron con tres ferramentas narrativas e, co apoio de tres persoas
especializadas en xénero e comunicación de Agareso, reflexionaron, debateron e deconstruíron
os conceptos machistas que se transmiten a través da publicidade, os medios de comunicación,
a música, a linguaxe radiofónica ou a ficción audiovisual. Ao mesmo tempo, traballaron no
fortalecemento das súas habilidades de aprendizaxe colaborativa e as súas competencias
dixitais.
Estas actividades implementáronse a través de talleres de 120 minutos aproximadamente,
seguindo un itinerario de 3 talleres para cada grupo sobre contrapublicidade, linguaxe
audiovisual e radio.
Os talleres de linguaxe audiovisual e contrapublicidad deron lugar a unha serie de produtos que
foron compartidos co centro educativo, mentres as cuñas de radio editadas pola monitora deron
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lugar a catro anuncios de radio que foron emitidos na Cadena Ser Pontevedra e Santiago
durante a semana do 23 de novembro de 2020.

CUÑAS CAMBIEMOS A NARRATIVA 2020

Ademais, levouse a cabo formación específica coas familias sobre os estereotipos de xénero e
a alfabetización mediática, e co profesorado de A Rúa sobre metodoloxías de
educomunicación e xénero.
Este proceso educativo e creativo rematou con varios resultados relevantes cuxo impacto e
beneficios chegan máis aló das aulas:
–
Unha guía didáctica sobre alfabetización mediática e perspectiva de xénero, na que se
inclúen todas as actividades, recursos e ligazóns utilizadas durante os talleres co obxectivo de
que poidan ser replicados ou adaptadas de forma autónoma por docentes e familias da
comunidade educativa.
–
A publicación das actividades desenvolvidas en liña (contrapublicidade e medios), coa
finalidade de que poidan ser levadas a cabo por outros grupos de alumnas e alumnos, ben sexan
grupos deste centro ou de calquera outro centro educativo que teña interese en implementar
estas actividades.
–
A nivel de centro, as actividades en liña permitiron obter un rexistro dixital dos seus
resultados, como visualización gráfica do proceso de aprendizaxe, cara a compartila co equipo
docente e aproveitar os puntos fortes ou traballar máis a fondo os retos ou as dúbidas.
GUÍA DIDÁCTICA CAMBIEMOS As NARRATIVAS 2020

5.1.6 Be the change: Conflict as a catalyst for transformation
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
estratéxicas entre organizacións europeas. Este proxecto está coordinado por Solidarité
Jeunesses (Francia), unha asociación coa que xa temos traballado previamente, e ten como
obxectivo a posta en común de ferramentas para a resolución de conflitos. En Be the Change
traballamos con outras 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 educación formal, a non formal e as artes (teatro e audiovisual)
para afrontar as situacións de conflito que poidan xurdir no noso traballo diario con colectivos
de xente nova, voluntariado, comunidades culturais, etc…
No primeiro trimestre do 2020, desenvolvéronse dúas accións clave neste proxecto: no mes de
febreiro, un grupo de 16 participantes provenientes das organizacións citadas antes, máis 5
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formadoras e formadores do proxecto, reuníronse en Francia para traballar na creación do
MOOC (Massive Open Online Course), baseado nas dinámicas, ferramentas e contidos
traballados durante as dúas formacións presenciais do ano 2019. O reto consistiu en trasladar
esas formacións a un formato en liña, seguindo unha metodoloxía de “laboratorio” na que, en
grupos pequenos e nun prazo de 5 días, crearonse un itinerario didáctico e máis todos os contidos
multimedia precisos para implementalo. Posteriormente, nunha xuntanza posterior en París no
mes de marzo, na que participaron só 7 persoas responsables das actividades formativas do
proxecto, pechouse este traballo tras subilo á plataforma Moodle, rematar tarefas prácticas e
definir a planificación final do curso.
No mes de xuño, a organización coordinadora xestionou unha edición semi-síncrona deste
MOOC co obxectivo de probar os contidos, as dinámicas e a plataforma en si mesma,
combinando sesións guiadas en tempo real vía vídeoconferencia coa realización das
actividades en liña ao ritmo elixido por cada participante.
Durante o verán, realizamos a tradución a lingua castelana (ao tempo que se traducía a outras
linguas, como o francés, o italiano e o grego).
Agareso participou con 2 persoas no equipo de formadoras e formadores, 3 persoas
participantes nas formacións presenciais (unha das cales participou tamén no laboratorio de
creación do MOOC), unha persoa voluntaria para o testeo do curso e unha tradutora para
apoiar o traballo de tradución ao castelán dende o inglés.

NOME DO PROXECTO

Be the Change

PAÍS

UE

IMPORTE EXECUTADO

15.198€

SOCIOS LOCAIS

SJ, Elix, Universidade de Coventry, Proyecto Kieu, INEX SDA,
Concordia UK, Egyesek.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Equipos e voluntariado das organizacións

5.2. Proxectos de acción social
5.2.1 A Tribu 2020-21
En novembro de 2020 arrincou unha nova edición do proxecto A Tribo, que desenvolvemos ata
novembro de 2021 da man de IGAXES e co financiamento da Convocatoria de
Interculturalidade e acción social de “la Caixa”.
O obxectivo da Tribo é fortalecer as capacidades das e os mozos en risco de exclusión, tanto
desde o ámbito educativo como psicosocial e loitar así contra o estigma social que sofre esta
mocidade. Queremos reverter ese estigma e amosar as enormes capacidades destas mozas e
mozos, o seu talento, a súa creatividade e a súa capacidade de esforzo e de análise da
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realidade. Para conseguilo, unha vintena de rapazas e rapaces en situación de vulnerabilidade
participarán na primeira metade do 2021 nun obradoiro de comunicación participativa que
concluirá coa estrea pública dos produtos creados por elas e eles mesmos e cunha importante
campaña de comunicación local ideada e protagonizada tamén por elas e eles.
O proceso comeza coa transmisión de coñecementos especializados entre as dúas
organizacións que desenvolvemos A Tribo, co obxectivo de que o equipo da nosa organización
poida coñecer ferramentas para traballar tanto a intervención persoal como a xestión grupal,
incorporando cuestións como a construción de vínculos na acollida e na despedida, a
motivación, a selección de subgrupos, a xestión das emocións e a cohesión a través do coidado
do clima do grupo e do establecemento de normas internas de obrigado cumprimento tanto
para as persoas participantes como para as formadoras, así como de como reaccionar cando
se incumpran esas normas.
Esta edición do proxecto incorpora, tamén, o obxectivo transversal de sistematizar as
aprendizaxes obtidas polo equipo ao longo do proceso, documentando o funcionamento co
colectivo das ferramentas empregadas.

NOME DO PROXECTO

A Tribu

PAÍS

Galicia, España

IMPORTE EXECUTADO

79.650€

SOCIOS LOCAIS

IGAXES

PERSOAS BENEFICIRAIS

20 mozas e mozos en risco de exclusión (10 deles tutelados/as
polo Estado)
20 profesionais e persoas voluntarias da organización
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5.3 Proxectos de cooperación
5.3.1 El Salvador:
Por noveno ano consecutivo Agareso participou xunto a Asemblea de Cooperación pola Paz
nun proxecto de desenvolvemento sostible en El Salvador canda a Fundación Cordes e
Fundación Comunicándonos.
Vídeos de pesca artesanal

A pesca artesanal non ten a visibilización necesaria no Salvador, non se identifican claramente
as súas potencialidades nin as súas problemáticas, así que a gravación e edición de catro vídeos
específicos sobre pesca artesanal busca paliar esta situación. CONFEPESCA necesita tamén
aumentar a súa capacidade de comunicación e para iso solicita materiais cun contido de
calidade, que lles dean apoio á hora de poder explicar tanto a institucións públicas como á
poboación dos territorios nos traballar a importancia de fortalecer a pesca artesanal.
Para iso elaboramos tres vídeos de contido de sensibilización:
1.
Audiovisual centrado na vida dun pescador/a artesanal. O seu día a día e as dificultades
ás que se enfronta, tanto económicas como de seguridade.
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2.
Audiovisual sobre cooperativismo. Daremos a coñecer as diferentes estruturas de
cooperativas e os beneficios desta forma de asociación para as persoas que se dedican á
pesca.
3.
Audiovisual sobre limitantes da pesca artesanal. O sector enfronta problemas ben
identificados e na súa maioría de longa duración: conflitos coa pesca industrial, pago do imposto
FOVIAL, por exemplo. Este recurso os visibilizará con testemuños directos de pescadores/as.
Un equipo de dúas persoas seleccionado por AGARESO desprazáronse ao Salvador para a
realización dos audiovisuais. As audiovisuais foron editados en Galicia e enviados ao Salvador
para a súa posterior revisión.
Crearanse ademais versións máis curtas dos vídeos para a súa difusión a través de redes sociais
(ao redor dun minuto de duración). Os vídeos foron proxectados no Foro sobre Pesca Artesanal
para todos os seus asistentes e ademais tiveron en youtube no seu conxunto 1845 visualizacións.
Fíxose outro video específico sobre o papel da muller na pesca artesanal, que é unha actividade
que en se mesma xa non conta con recoñecemento suficiente, é necesario destacar que o
papel da muller no seu enfoque de cadea atópase en situación aínda peor. Algo destacable
porque un dos produtos con maior aceptación no mercado é a cuncha negra (curil ou Anadara
Tuberculosa), e a súa extracción é responsabilidade exclusiva de mulleres, do mesmo xeito que
a súa venda e procesamiento. A pesar disto, os rendementos que quedan son moi escasos. Isto
é só un exemplo da situación das mulleres no sector.
O audiovisual pon en valor o traballo das mulleres, destaca a discriminación sufrida por querer
dedicarse a este sector e o achegar que realizan á economía familiar. Foi presentado a un
concurso sobre promoción da igualdade de xénero no sector pesqueiro no que saímos na súa
sección oficial:
https://womeninseafood.org/what-we-do/video-competition/videos-2020/
E obtivo ata o momento 4702 visualizacións.
Dixitalización das emisoras comunitarias
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O taller sobre dixitalización das emisoras de oriente tivo que posporse até xaneiro de 2021 debido
á imposibilidade legal e sanitaria de realizar reunións de máis de 10 persoas e en vez de ser
impartido por persoal de Agareso, foi a nosa contraparte Fundación Comunicándonos a
encargada de levalo a cabo.
Realizouse 16 e 17 de xaneiro de 2021 no hotel Torogoz e participaron 27 integrantes das 5
emisoras de oriente (Radio Izcanal, Radio Tehuacán, Radio Mangle, Radio Segundo Montes e
Radio Fonseca), dos cales 13 eran mulleres.
E para finalizar o proceso instalouse unha antena de ampliación de cobertura para uso das 5
emisoras no municipio de San Miguel para que as emisoras poidan aumentar o seu número de
oíntes nun rango superior a 7 km e que ademais teñan acceso a un maior número de empresas
e locais comerciais que poidan contribuír co pago de publicidade ao sostemento das emisoras.
Para reforzar a calidade de emisión de RTV Izcanal dotouse á emisora comunitaria dun
equipamento novo para a radio, xa que até agora só se dotou de medios para o estudo de
televisión e a emisora de radio estaba xa obsoleta. Dotóuselle dunha mesa nova de mesturas,
de microfonía e de equipo informático. Todo iso contribúe á sustentabilidade da emisora e á
mellora da calidade técnica dos produtos realizados pola mesma.

Formación Canal de Todas
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A emisora Radio de Todas forma parte da Colectiva Feminista está integrada por unhas 20
persoas que realizan programación especial sobre dereitos humanos e feminismos. A emisora
está situada en San Salvador, pero a canle de youtube foi instalado en Suchitoto por ser un
espazo máis proclive á participación das mulleres.
A demanda formativa da Colectiva Feminista consistiu en integración da radio e o vídeo nas
súas comunicacións, e como sacarlle o maior partido a estas dás ferramentas de comunicación
en liña, xa que en ningún dos dous casos emítese de forma analóxica.
Dúas persoas voluntarias de Agareso, Óscar Vázquez e María Aneiros, impartiron unha formación
de cinco días (do 9 ao 13 de decembro), 4 horas diarias, en casa da Muller en Suchitoto, lugar
no que xa se equipou un espazo para poder botar a andar unha canle de youtube.
Á formación acudiron 7 mulleres e 2 homes, todas e todos eles colaboradores habituais da
Colectiva Feminista. Catro delas traballadoras e responsables de Radio de Todas, e o resto das 5
persoas, colaboradores en distintas áreas da organización.
Tamén se estruturamos de forma conxunta unha proposta de guión que puidese combinar o
traballo radiofónico como o audiovisual da Colectiva Feminista.

Encontro de Radios Comunitarias
Debido á pandemia, este V Encontro Centroamericano de Radios Comunitarias tivo que
trasladarse ao formato online e levouse a cabo a través da plataforma Zoom, que permitiu
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achegarse ás radios comunitarias de toda a rexión centroamericana que forman parte da
plataforma AMARC-Centroamérica.
O encontro foi organizado directamente pola contraparte Fundación Comunicándonos, con
intervencións puntuais de persoal de Agareso, como Lorena Seijo e Juan de Sola.
Unha das dificultades que houbo que solventar durante o evento foi a conectividade debido á
deficiente conexión de internet que teñen algunhas das zonas xeográficas de localización de
cada unha das radios, incrementada por eventos meteorolóxicos como as tormentas tropicais
de Eta e Iota que afectaron de forma máis forte a Honduras e Guatemala.
A pesar diso, concretáronse o catro xornadas que comprenderon desde o 22 de outubro até o
26 de novembro de 2020. Participaron 19 integrantes de 16 radios comunitarias uníronse á
plataforma de Zoom para participar do Encontro.
Temáticas das xornadas:
Xornada 1: Diagnóstico nos tempos da Covid. Como estamos as radios comunitarias?
(22/10/2020)
Xornada 2: A dixitalización das radios comunitarias en Centroamérica. Onde estamos neste
proceso de transición? (05/11/2020)
Xornada 3: A economía dixital e a monetización para as radios comunitarias (12/11/2020)
Xornada 4: Sostenibilidade integral das radios comunitarias. Como estamos e como
fortalecernos? (26/11/2020)

NOME DO PROXECTO
PAÍS

El Salvador

IMPORTE EXECUTADO

225.000€ (49.019€ executado por Agareso)

SOCIOS GALEGOS E
LOCAIS

Asamblea de Cooperación pola Paz, Cordes e Fundación
Comunicándonos

PERSOAS BENEFICIARIAS

2.697 persoas

5.3.2 República Dominicana: Vídeo e radio participativa
4

Este é o terceiro ano consecutivo que temos intervencións directas en República Dominicana, e
as nosas accións concentráronse na 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.
Dentro deste proxecto realizáronse obradoiros audiovisuais de vídeo participativo con mozos e
mozas dos bateyes La Balsa e Cubana e formación sobre radio comunitaria no Centro
Tecnológico Comunitario de Ramón Santana con mulleres dos bateyes. Lamentablemente, estas
tiveron que interrumpirse por mor da pandemia que comezou en marzo de 2020, xunto cando
estabamos levando a cabo as formacións.
Campaña de incidencia

A campaña de incidencia sobre a igualdade de xénero tivo como obxectivos dotar de
coherencia comunicativa aos produtos xerados pola poboación bateyana durante todo o
proxecto e promover a súa difusión nos barrios.
Realizamos unha sesión de deseño de cartelaría con mensaxes en primeira persoa sobre que
entenden os e as mozas sobre igualdade e cales son as súas demandas. Esta formación foi
realizada por dúas técnicas de Agareso, desprazadas a República Dominicana para esta
actividade, a formación de vídeo participativo e a capacitación ao profesorado.
Nesta campaña participaron as 15 persoas (8 mulleres e 6 homes) que máis compromiso
demostraron durante a formación de vídeo participativo e que accederon a protagonizar esta
campaña. Os participantes dividíronse en grupos e traballouse con elas e eles as mensaxes cos
que sentían máis cómodos/as. Unha vez interiorizados as mensaxes, ensaiouse a dicilos no alto
para poder meterse no papel e realizar as fotografías. Cada grupo escolleu quen saían nas
imaxes, onde realizalas e quen exercía de fotógrafo/a.
Chegouse ao consenso de usar as paredes das vivendas como fondo das imaxes porque son
moi significativas para o batey e simbolizan a loita por unha vida máis digna.
Unha vez realizadas as sesións de fotografías, descargáronse as imaxes nos computadores e cun
programa gratuíto de edición as e os adolescentes empezaron a realizar os primeiros deseños.
Ao final da xornada proxectáronse todos os carteis, debateuse sobre as mensaxes para saber se
todo o grupo estaba de acordo e escolléronse os definitivos.
A edición definitiva da cartelaría foi realizada en Galicia a través dunha asistencia técnica.
Despois enviáronse os arquivos imprimibles a República Dominicana. O IDAC realizou a impresión
e levounos a ambos os bateyes para ser distribuídos polos propios novos.
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Vídeo participativo no batey

Dentro das accións de comunicación deseñouse unha formación en vídeo participativo a través
da que se pretendía xerar empoderamiento entre o grupo de adolescentes dos bateyes A Balsa
e Cubana sobre a igualdade de xénero.
Realizáronse 4 sesións formativas de 6 horas intensivas dous fins de semana. Tanto o horario como
os días da formación foi determinado por e IDAC despois de valoralo coas e os mozos
participantes, que durante a semana acoden ás clases ao instituto.
Participaron 21 mulleres e 11 homes de diferentes idades, desde os 10 aos 18 anos.
Ya en el retorno del equipo técnico de Agareso a Galicia se llevó a cabo la edición definitiva,
mejorando sobre todo las cuestiones de sonido, y se enviaron los productos al IDAC para que
realizaran una proyección en el centro comunitario del batey La Balsa. Una vez aprobada la
edición final se subieron también al youtube de Agareso

Formación de profesorado
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Os días 11, 13, 14 e 15 de novembro, 29 docentes (27 delas mulleres), 23 de primaria e 6 de
secundaria, participaron nunha formación de educomunicación e xénero na Escola Primaria
Federico Bermúdez de Ramón Santana, San Pedro Macorís.
A formación estruturouse finalmente en 4 sesións de 3h, en lugar das 3 sesións de 4h previstas, por
petición da Rexional 5 de Educación. Todas as sesións combinaron teoría e práctica, co
obxectivo de que as e os docentes profundasen na súa capacidade para distinguir os
estereotipos de xénero nos medios de comunicación á vez que adquirían os recursos e as
capacidades precisas para poder empregar co seu alumnado as ferramentas de comunicación
propostas (fotografía, cartelaría, audiovisual e radio), creando materiais de sensibilización
propios cos que trasladar esta reflexión sobre a igualdade de xénero e o empoderamiento ao
conxunto da comunidade educativa.

Todas as sesións traballaron a identificación de estereotipos e os recursos para a construción de
xénero nos medios de comunicación e os produtos culturais dominicanos, a partir de exemplos
de actualidade para as e os docentes participantes. Tamén se traballou, en todas as sesións, o
uso da linguaxe non sexista e inclusivo como modo natural de comunicación.
Formación radiofónica con enfoque de xénero e dereitos humanos
Para desenvolver a formación prevista de 18h lectivas (2 horas ao día, durante 9 días) orientada
a que 15 promotoras comunitarias e profesoras se formasen en ferramentas radiofónicas para
que puidesen usar a emisora comunitaria como canal para a defensa dos seus dereitos, dúas
integrantes de AGARESO viaxaron a República Dominicana en marzo de 2020. Rocío Cadahía,
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técnica en EpD de AGARESO con experiencia en formación radiofónica, e Lucia Rodríguez Pena,
xornalista especializada en radio e voluntaria de AGARESO.
A actuación estaba prevista para que durase dúas semanas do 8 ao 22 de marzo do 2020. Con
todo, debido á crise mundial do coronavirus, as formadoras tiveron que cancelar parte das
actividades e adiantar a súa viaxe de volta a España. A continuación, expomos o traballo que
se puido realizar e aquel que quedou pendente.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
●

●
●

DIA 1: A radio comunitaria. A imaxe da muller nos medios de comunicación. A radio
feminista. Coñecémonos. Coñecemos o universo radiofónico. Empezamos a imaxinar o
noso programa.
DIA 2: Como se fala pola radio: locución radiofónica. Respiración, vocalización, ton,
ritmo.O nome do noso programa.
DIA 3: Os xéneros radiofónicos. O xénero xornalístico. Diferenzas entre información e
opinión. As fontes informativas. Creamos a nosa sintonía.

A PARTIR DO 4º DÍA
A clase do xoves, último día da formación previsto para esa primeira semana, tivo que ser
cancelada debido ao gran chuvieiro que incomunicou aos bateyes ese día. Para non perder as
horas formativas acordamos entre ACPP, IDAC e AGARESO que durante a semana seguinte
recuperaríase ese tempo, ampliando media hora ao día as clases do luns ao xoves. Con todo,
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xa non foi posible. A partir do xoves 12 de marzo a información que chegaba desde España
debido á alerta do coronavirus foise intensificando e complicando, e para o sábado 14, o equipo
decidiu adiantar o billete de volta para o seguinte día, o domingo 15 de marzo. Horas seguintes
á compra do billete, o Presidente da República Domincana, informaba que a partir do luns 16 ás
6 h da mañá, cancelábanse todos os voos con Europa. O equipo de AGARESO, regresou a
España se maior contratempo ese domingo. A partir dese día canceláronse tamén todas as
actividades en República Dominicana, xa que se impuxo o confinamento. Por este motivo, o
noso proxecto non puido concluírse como estaba previsto. Con todo, a semente do programa
radial A Voz Comunitaria xa está plantada: un espazo radiofónico construído por mulleres
capaces, solidarias, empoderadas, comprensivas, traballadoras, poderosas, humildes e
loitadoras, para axudar ás mulleres e aos bateyes a empoderarse e unirse (tal e como elas
explican na súa sintonía) que esperemos que nun futuro, non moi afastado, poida ver a luz.

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 (54682 executado por Agareso)
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. 1319
persoas

5.3.3 Guatemala: educación e radio comunitaria.
Proseguindo cos acordos de colaboración que dende xa fai varios anos nos vinculan con
Arquitectura sen fronteras (ASF)e cos seus socios en Guatemala (Prodessa, Proyde e Asiaprodi),
AGARESO foi contratada para realizar obradoiros educomunicativos e formación radial, co fin
de crear un programa sobre xuventude na emisora comunitaria da zona de actuación do
proxecto: Champerico(Guatemala). As actividades estaban previstas para seren realizadas
presencialmente no ano 2020. Sen embargo por mor da pandemia, o equipo de AGARESO non
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puido desprazarse ata terreo. Así que as actividades tiveron que ser reformuladas, pasando a
converterse en varios talleres radiofónicos online.
Durante o último trimestre do ano 2020, reformuláronse as actividades, que tiveron que ser
aprobadas novamente pola Xunta de Galicia, entidade financiadora do proxecto. Finalmente
as actividades plantexas trala adaptación foron as seguintes:
1. Talleres educativos comunicativos en liña para mozos: 14 mozos reciben o taller
educomunicativo "A radio como ferramenta para a transformación social" de (20 h) de
duración en modalidade virtual a través da plataforma de Zoom. No marco desta formación os
mozos ademáis de prepararse para poñer en marcha o seu propio programa na radio
comunitaria, crearon, redactaron, e locutaron con apoio de AGARESO e PRODESSA 3 anuncios
radiais ( cuñas) sobre o dereito á educación.
2. Creación dun programa sobre mocidade na emisora comunitaria.
3. Formación e asesoramento sobre produción de contido radiofónico ao equipo técnico local
(15 h)
Entre os meses de novembro e decembro de 2020 púxose en marcha o terceiro punto das
actividades previstas “Formación e asesoramento sobre produción de contido radiofónico ao
equipo técnico local” a través do cal sei membros de PRODESSA recibiron formación online e
asesoramento para redactar, guionizar, locutar e editar os programas radiofónicos que debían
levar a cabo para formar a país, nais, xuventude e profesorado de Champerico, unha das
actividades que xurdiron da reformulación do seu proxecto por mor da COVID.
O resto das actuacións (punto 1 e 2) trasladáronse aos primeiros meses do ano 2021.
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NOME DO PROXECTO

Programa de formación en comunicación radial para
promover o dereito á educación, no marco do proxecto
“MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA CON PERTINENCIA
CULTURAL E DE XÉNERO, PARA A GARANTÍA DOS DEREITOS
DA NENEZ E A MOCIDADE RURAL DE 8 COMUNIDADES DO
MUNICIPIO DE CHAMPERICO (GUATEMALA). FASE 5 (PECHE)”

PAÍS

GUATEMALA

IMPORTE EXECUTADO

5.460,00 euros

SOCIOS GALEGOS E
LOCAIS

Arquitectura sen Fronteras, Prodessa, Proyde e Asiaprodi

PERSOAS BENEFICIARIAS

14 mozos e mozas de comunidades empobrecidas de
Champerico e 6 membros do equipo local ( PRODESSA) na
parte de Agareso

5.4 Proxectos Audiovisuais
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5.4.1 En Deuda con Todas.

En deuda con todas é un documental social cun obxectivo político: chamar a atención sobre a
vulneración de dereitos que sofren as mulleres salvadoreñas e contribuír, así, á loita dos colectivos
feministas que -dentro do país centroamericano- esixen unha lexislación que non vulnere os
Dereitos Humanos da metade da poboación e que se garanta o acceso a unha saúde sexual e
reprodutiva libre de prexuízos ideolóxicos. Especialmente, para as nenas e as adolescentes máis
vulnerables. O relato sostéñeno as súas propias protagonistas, desde ambos os 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: https://youtu.be/E9hjU9wgUxc
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. 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.
Durante o 2020 o documental percorreu festivais de Europa e Latinoamérica co obxectivo de
que as loitas das mulleres salvadoreñas chegaran o máis lonxe posible.
De agosto a diciembre de 2020 se ha proyectado en 10 festivales:
●
●
●

Unofex International Film Awards 2020– Nominación, EEUU (Nueva York), el 10 de agosto.
Down East Flick Fest - Selección Oficial. Greenvile (EEUU), el 27 de septiembre.
Terra Di Tutti Film Festival - Selección Oficial. Bologna - Italia (online esta edición), el 27 de
septiembre.
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●
●
●
●
●
●
●

Anarchy Film Festival - Selección Oficial Lisboa, el 28 de octubre.
Virginia Dares Cinematic Arts Awards for DECOLONIZING Films and Media Projects Selección Oficial Blacksburg, Virginia. EEUU, el 13 de noviembre.
Ciclo de Cine Centroamericano de Viena - Selección Oficial. Viena-Austria, el 21 de
noviembre.
Marda Loop Justice Film Festival - Selección Oficial. Calgary, Alberta. Canada (faise
online), el 22 de noviembre.
Mira - Latin American Independent Film Festival - Selección Oficial Bonn, Alemania.
Celebrado on-line en el mes de noviembre.
Montreal Feminist Film Festival | Festival de films féministes de Montréal. Selección Oficial.
Montreal, Canadá. Celebrado on-line del 2 al 12 de diciembre.
16 Festival Transterritorial de Cine Underground. Buenos Aires, Argentina, el 04 de
diciembre.

A través de la plataforma youtube el documental ya ha tenido 3102 visualizaciones en Agareso
y 843 en ACPP.

Máis información: Aquí
5.4.2 Manoliño Nguema.

AGARESO continuou coa colaboración iniciada no ano 2017 coa produtora Filmika Galaika e a
ONG Waka Films, 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 iniciativa moito máis ampla que aglutina ademais do audiovisual, teatro
e formación.
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
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(Ourense), a primeira escola de circo de Europa que na década dos 70/80 converteuse no
espectáculo cultural mais 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 reconstrución 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
en diversas salas tanto de Galicia coma do resto de España.
E finalmente no 2020 recibiu os merecidos premios. O público do prestixioso festival de cinema
documental Miradas Doc que se celebra en Tenerife, rendeuse aos encantos deste documental
e escolleuno entre máis de cincuenta longametraxes de países tan variados como Bélxica,
Arxentina, Bosnia, Sudán, Francia, Italia, entre outros.
O festival Internacional de Cinema Documental MiradasDoc entregou os premios do seu XIII
edición en febreiro de 2020, no un acto de clausura que tivo lugar en Guía de Isora, Tenerife, ao
que acudiu o director do filme, Antonio Grunfeld.
E o 7 de marzo de 2020, nas últimas galas presenciais, que se puideron levar a cabo no sector
cultural, Manoliño gañou o premio á mellor documental nos premio do audiovisual galego, os
Mestre Mateo.
Ao longo de 2020 o documental seguiu collendo premios: Premio a mellor direción de
Documental da Asociación Galega de Profesionais de dirección e realización (CREA), Premio ao
mellor Documental no Festival de cine y tv do Reino de León 2020, Premio do Público e Premio a
mellor direción no Festival Primavera do Cine de Vigo.

6. Traballo en Rede

AGARESO é, desde o seu nacemento, unha organización con vocación de traballo en rede.
Por iso é polo que nestes anos tecese 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 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.

2

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.
Solicitou a súa entrada na Rede Galega contra a Pobreza (EAPN), que se levará a cabo
no 2021.
Consello de Acción de Cooperación Municipal de Santiago de Compostela. Agareso
forma parte dás entidades con representación dentro do Cosello, creado grazas ao
traballo de incidencia dá CGONGD.

AGARESO comezou no 2020 o seu terceiro proxecto aprobado pola obra Social da 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 a novidade que supón o consorcio con entidades do Terceiro
Sector de Galicia, AGARESO afianzou traballo conxunto coas organizacións que integran o
Proxecto Ou Mundo que Queremos (Solidariedade Internacional de Galicia e ACPP) desde fai
xa nove anos e seguiu colaborando de forma puntual con outras entidades como, Fundación
Secretariado Xitano e Arquitectura sen Fronteiras.
O Seminario de Comunicación Sccial impulsado na USC tamén permite a ampliar o ámbito de
sinexias con outros profesionais, tanto do eido da comunicación como do social, e seguimos
sumando colaboradores/as todos os anos.
AGARESO tenta tamén ampliar a súa rede a outras entidades do estado, polo que organiza
encontro e intercambios de experiencias con organizacións coas que comparte obxectivos e
metodoloxías como ASAD de Granada ou Quepo de Barcelona.
O noso traballo coas Asociacións de Nais e Pais de Galicia tamén está dando os seus frutos e
consoidamos a relación con a ANPA do CEIP López Ferreiro e incorporamos a outras coma as
ANPA do CEIP A Rúa e o CEIP o Faro, coas que presentaremos proxectos conxunto para
mellorar a igualdade nos centros por segundo ano consecutivo.

7. Voluntariado

FOTOOOOOOOOO
O voluntariado un ano máis, seguiu a ser clave dentro de Agareso. No 2020 sumáronse 5 persoas
voluntarias máis á entidade, o que fai un total de 78 persoas voluntarias.
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A súa implicación estivo presente nos proxectos de Agareso pero tamén con iniciativas propias.
Destas dez persoas novas que colaboran coa entidade, sete proceden do seminario de
Xornalismo Social e Cooperación Internacional, que celebrou este ano a súa décima edición,
sendo outro ano máis unha peza esencial de cara a captación de voluntariado.
En canto á organización e xestión de voluntariado o cambio máis salientable é a suma dunha
nova figura de coordinación. Unha voluntaria da entidade asumiu a coordinación do
voluntariado xuvenil, como un xeito de sumar forzas e poder ofrecer solucións concretas e
adaptadas a cada tipo de voluntariado. Deste xeito, dúas persoas traballan man a man para
garantir que todas as voluntarias poidan atopar o seu oco dentro da entidade.
No 2020 por mor da pandemia non se puido celebrar a reunión anual de voluntariado de xeito
presencial. A opción elixida foron varias reunións telemáticas, que garantiron o correcto
entendemento entre todas e permitiron valorar un ano tan atípico.
Durante o 2020 o voluntariado seguiu tendo un papel activo en todos os proxectos da entidade,
sempre que as circunstancias excepcionais de pandemia o permitiron.
Ademais, cabe destacar varios proxectos promovidos e sacados adiante por voluntariado. É o
caso do podcast de temática social Castañas no verán, que botou a andar da man de 8
voluntarias e un ano despois segue publicando mensualmente.

Tamén saíron adiante varios proxecto impulsados dende a entidade para o fomento do
voluntariado, que serán executados no 2021. Entre eles:
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-Proxecto contra o discurso do odio: un espazo no que o voluntariado pode crear
contidos nunha liña temática e cun carácter distinto ao que pode asumir normalmente. O
programa vai dende formacións para o voluntariado ata a elaboración propia de unha
campaña de sensibilización contra o discurso do odio.
-Radio Ancares. Este é un proxecto de radio comunitaria nun entorno rural. A radio é unha
ferramenta con un poder enorme, e isto trasladarase á montaña Ourensá, unha zona bastante
illada. O voluntariado recibe formación que permite poñer en marcha proxectos comunicativos
en áreas rurais. É un xeito de facer comunidade e ao mesmo tempo facilitar a vida e a
comunicación en entornos máis illados.
-Fomento do voluntariado. Neste eido dende Agareso quíxose centrar esforzos en reforzar
a formación en materia de ferramentas da comunicación dos voluntarios e voluntarias. Persoal
da propia entidade e de fóra de ela, dou formacións orientadas á comunicación participativa.
Ademais, viuse necesario incrementar a comunicación cara o exterior da entidade, para
poder chegar a máis xente que pode estar interesada en facerse voluntaria.
En resumo, o 2020 foi un ano de cambios e de constante aprendizaxe. Pero consideramos que
como organización soubemos saír adiante e adaptarnos ás necesidades que ían xurdindo de
xeito óptimo. Así, o voluntariado non deixa de medrar, e a entidade faino tamén canda eles.

8. Formación Interna.

Dentro do Plan Estratéxico de AGARESO 2019-2022 establécense unha serie de prioridades
formativas, principalmente de contido e metodoloxías. Neste 2020 hai algunhas desas formacións
que non se poideron levar a cabo como as de Interculturalidade ou Educación Social, que se
trasladaron para o 2021 debido a situación de pandemia mundial. Aínda así as que puideron
facerse online, fíxeronse e aproveitamos a oportunidade tamén para aprender sobre
metodoloxías vinculadas a eduación a distancia.

8.1Formación en aulas virtuais
Cinco persoas do equipo técnico de Agareso participaron na formación organizada pola
Coordinadora Galega de ONGD….. na que se fixo unha aproximación ás metodoloxías virtuais
de educación e as diferentes plataformas para realizar reunións online ou compartir
documentación.
Esta formación completouse con dúas formacións internas, unha dun especialista inglés residente
en Francia sobre como concebir e deseñar formacións online, e como trasladar esta nova
concepción ao entorno da plataforma moodle, empregada no sistema educativo. Esta
formación foi financiada a través dos proxectos educativos.
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Tamén lle pedimos apoio a un dos nosos voluntarios, Xes Chapela, que como mestre de
secundario emprega esta plataforma de forma habitual para a docencia, que nos deu pistas e
posibilidades para implementar as nosas metodoloxías.

8.2 Formación en financiación europea
A Coordinadora Estatal de ONGD ofreceu un curso de formación en financiación europea para
persoal técnico das entidades. A coordinadora técnica da organización realizou o curso de
formación a distancia e tivo unha primeira aproximación aos diferentes instrumentos de
financiación, tanto de cooperación internacional como de acción social, que están dentro da
programación europea.
Este curso aportou coñecementos e ferramentas especializadas sobre temas tan relevantes
como os instrumentos europeos de financiamento, as regras para acceder aos fondos europeos,
onde buscar e atopar informacións importantes, etc. A última parte do curso enfocouse sobre a
xestión dos fondos obtidos.
O contido do curso incluíu as novidades ou actualizacións sobre o financiamento europeo, as
súas liñas, procedementos de solicitude, rexistro, etc., que se incorporaron recentemente e que
se esperan baixo o novo ciclo orzamentario (2021-2027).
Ademais do traballo no campus online, ofrecéronse 2 webminarios (via Zoom) coa docente para
poder resolver cuestións practicas, dúbidas, e intercambiar ideas:
1º. O mércores 21 de outubro
2º. O mércores 4 de Novembro.
DOCENTE. Cécile Clerc.

8.3 Formación en enfoque de xénero baseado en dereitos humanos
A Coordinadora Galega de ONGD ofertou para todas as súas integrantes un curso especializado
en formulación en enfoque de xénero baseado en DDHH impartido pola especialista Estrella
Ramil. Foi un curso a distancia de 4 sesións de 4h nas que convinouse a parte práctica coa teórica
e onde tamén houbo tempo para a autoanálise e o debate sobre a incorporación do xénero ao
interno das organizacións.
A esta formación asistiu a coordinadora técnica, canda dúas voluntarias da organización.
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9. 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.
No 2018 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.
No 2020 fixemos unha avaliación de seguemento dos obxectivos da estratexia, modificáronse
algúns parámetros e adaptáronse ao cronograma de actuacións previstas.
O resultado tédelo aquí: Plan Estratéxico 2018-2022

11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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EpDLab 19-20
O EpDLab 19-20 tivo 17 impactos en medios de comunicación. A maior parte destes impactos,
tal e como estaba previsto no Plan de Comunicación do proxecto, producíronse arredor do
encontro intercentros, traballando tanto a nivel autonómico como local, o que nos permitiu
outorgarlle a cada centro o protagonismo do proxecto na súa contorna máis inmediata. A
irrupción da pandemia e a corentena dificultaron enormemente o acceso aos medios. Sobre
todo, aos audiovisuais, que como é evidente non puideron achegarse ao encontro en Silleda,
para falar directamente cos e coas protagonistas do proxecto. Porén, acadouse un impacto
notable en medios de referencia como Faro de Vigo, La Voz de Galicia ou El Correo Gallego.

MEDIOS IMPRESOS (arquivos)
La Voz de Galicia. Viana do Bolo examina o impacto do covid-19 en países pobres
La Voz de Galicia. Jóvenes de Silleda participan en un evento sobre el impacto del covid-19 en
países empobrecidos.
La Voz de Galicia. Mozos de Silleda participan nun evento sobre o impacto do covid-19 en países
empobrecidos
La Voz de Galicia. Viana examina el impacto del covid en países pobres.
Faro de Vigo. Estudiantes de Bueu participan en un hackaton sobre el Covid-19 en países pobres.
Faro de Vigo. O coronavirus, a exame virtual.
Diario de Pontevedra. Mozos de Bueu e Silleda reflexionan sobre o impacto da covid-19 nos
paises pobres.
MEDIOS DIXITAIS
Analizan na rede os efectos do covid nos países empobrecidos
Estudantes de Bueu participan nun "hackaton" sobre o Covid-19 en países pobres
Estudiantes de Bueu participan en un "hackaton" sobre el Covid-19 en países pobres
O coronavirus, a exame virtual
Viana do Bolo examina el impacto del covid-19 en países pobres
Jóvenes de Silleda participan en un evento sobre el impacto del covid-19 en países
empobrecidos.
O coronavirus, a exame virtual
Analizan na rede os efectos do covid nos países empobrecidos.
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Redes de Agareso
Nas redes de Agareso temos movemento e actualización constante e gran parte da nosa base
social e simpatizantes reciben a información dos nosos proxectos e campañas a través delas
FB

O Facebook de Agareso ten 3512 seguidores, aquí tedes algunhas estatísticas do 2020
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Twitter
O twitter de Agareso ten 3132 seguidores/as, dos que parte deles son outras entidades sociais, persoas

do sector xornalístico, político, cultural e pedagóxico.
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Instagram
Nesta rede, moito máis xuvenil que o noso pública habitual temos 645 seguidores/as, pero temos
un plan específico para darlle un pulo durante o 2021

OMQQ
AGARESO foi un ano máis a organización encargada de elaborar e poñer en marcha unha
estratexia de comunicación para o proxecto Cooperación Galega: O mundo que queremos.
Dende o primeiro momento o equipo de OMQQ viu pertinente impulsar paralelamente 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.
O obxectivo era levar a cabo accións de comunicación externa de xeito ordenado e
estandarizado, para obter unha maior eficacia a hora de difundir o valor da comunicación para
o cambio social, da educación para a cidadanía global e da cooperación internacional para
o desenvolvemento, na configuración dunha sociedade máis xusta, equitativa e democrática.
Como non podía ser de outro xeito, as aparicións en medios de comunicación no ano 2020
estiveron marcadas pola pandemia. Nos primeiros meses do proxecto (ata marzo) enviáronse 6
notas de prensa aos medios de comunicación de Galicia, dos que resultaron un total de 18
aparicións en prensa escrita, radio e webs educativas. Sen embargo a pandemia que forzou o
confinamento no mes de marzo e a conversión a contorna online do resto das actividades
previstas no proxecto supuxo un importante freo para un ano que a nivel comunicativo
plantexábase excelente.
De feito, a campaña de difusión nos medios de comunicación tradicionais comezou na edición
2019-2020 un pouco antes do previsto, no mes outubro cando o un dos centros de OMQQ do
curso pasado recibiu o premio Nacional Vicente Ferrer pola súa participación no mesmo.
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Fixéronse eco desta información importantes cabeceiras galegas como O Correo Galego ou La
voz de Galicia, así como varias webs e blogs especializados en educación. Algúns deles moi
interesantes como Docentes para el Desarrollo, con máis de 10.000 subscritores nas súas redes
sociais ou a web educativa Pizarra y Tiza.

Sen embargo no mes de marzo a campaña freouse considerablemente. Por unha banda nos
primeiros meses do confinamento os medios de comunicación tradicionais estaban
absolutamente volcados en cubrir unha situación totalmente excepcional, e pola outra, as
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actividades online que se propuxeron para poder continuar traballando no proxecto non teñen
o mesmo atractivo xornalístico que as actividades que se desenvolven na aula.
Aínda así, durante a pandemia o proxecto conseguiu dúas interesantes aparicións ( El Progreso
e a Revista Alandar) onde se reflexa a adaptación de OMQQ e da radio as circunstancias
excepcionais deste ano.

Estatísticas en redes sociais
Ademais da Campaña de difusión en medios de comunicación tradicional tamén se priorizou
o mantemento actualizado da web e das redes sociais do proxecto, que estiveron nutridas tanto
de contidos propios, coma de aqueles alleos, pero relacionados con cuestións como a
Educación para o Desenvolvemento, os distintos ODS, os medios de comunicación
comunitarios...etc.
1.

FACEBOOK “O MUNDO QUE QUEREMOS”

O mantemento do Facebook de OMQQ este ano fíxose de maneira máis intensa aínda que en
anos anteriores. Durante os meses do confinamento e ata o remate das actividades ( de
mediados de marzo a xullo) a actualización de contidos foi practicamente diaria. Ademais
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xeneráronse en moitos momentos intercambios moi interesantes entre o profesorado
participante, membros de OMQQ e persoas en xeral interesadas pola ED.

O Mundo Que Queremos é unha comunidade de profesorado, alumnado e persoas interesadas
pola Educación para o Desenvolvemento de 839 seguidores. Segundo se desprenden das
estatísticas a maioría deles son mulleres de entre 35 e 44 anos de distintas zonas de Galicia. Foron
publicados ao longo do proxecto 2019-2020 70 post de moi diversa índole, o que supoñen 2 post
semanais durante os 12 meses de duración. Froito das numerosas interaccións realizadas, a
páxina de Facebook de O Mundo que queremos, a pesares de ser xa unha páxina madura,
rexistrou un aumento dun 5,5% nos seu número de seguidores e seguidoras durante o proxecto
2019-2020, pasando de 795 en agosto do 2019 aos 839 en setembro do 2020.

2.

INSTAGRAM @OMUNDOQUEQUEREMOS

Unha das novidades deste ano foi poñer en funcionamento o Instagram do proxecto para
intentar chegar ao alumnado que xa non podiamos atopar en Facebook. Así naceu este espazo
que a día de hoxe conta xa con 115 seguidores e seguidoras, a maioría deles adolescentes.
3.

IVOOX “O MUNDO QUE QUEREMOS”
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Como en anos anteriores os programas radiofónicos realizados polo alumnado subíronse a
plataforma de audio Ivoox para facilitala súa difusión e para nutrir a páxina de O mundo que
queremos nesta plataforma.
4.

YOUTUBE O MUNDO QUE QUEREMOS

Tamén se penduraron na canle de youtube de O Mundo que queremos os traballos audiovisuais
realizados polo alumnado no marco do proxecto 2019/2020.
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