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01. Introdución

INTRODUCIÓN
A Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) é un servizo universitario que
canaliza as demandas de participación e solidariedade na busca do ben común
local e global por parte da comunidade universitaria, alén da cidadanía, na área
de influencia da Universidade da Coruña (UDC).
Con este fin potencia, xestiona e coordina os activos e recursos solidarios da
UDC. Así mesmo, ofrece espazos de participación, experiencias de solidariedade
e actividades de compromiso social que complementan a misión da UDC como
entidade de educación superior, centrada na formación integral da persoa e na
construción dunha cidadanía local e global activa e crítica, ao servizo dos valores
e principios democráticos e do desenvolvemento humano sustentable.
Depende da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación, e conta con
dúas oficinas situadas respectivamente nos campus da Coruña (Elviña) e Ferrol
(Esteiro).
En relación cos recursos humanos de que dispón, arestora son os seguintes:
unha técnica especialista funcionaria na oficina da Coruña e outra interina na
de Ferrol, ademais do director do servizo. Complementáronse coa chegada de
varias bolseiras a ambas as dúas oficinas.
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02. Cooperación ao desenvolvemento

COOPERACIÓN AO
DESENVOLVEMENTO
Enténdese
a
cooperación
ao
desenvolvemento
da
universidade
como un conxunto de actividades
realizadas pola comunidade universitaria
orientadas á transformación social nos
países máis pobres, a prol da paz, a
igualdade, o desenvolvemento humano e
a sustentabilidade ambiental no mundo,
transformación en que o fortalecemento
institucional e académico teñen un papel
importante.
Código de conduta das universidades en
cooperación ao desenvolvemento, 2005

02

No mes de xuño a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e as tres universidades
galegas asinaron un novo convenio de colaboración para fortalecer a Rede
Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD), con vistas
a acadar os obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS) impulsados
polas Nacións Unidas.
En consecuencia, e pola importancia que isto ten de cara a enmarcar o seu
labor en materia de cooperación e educación para o desenvolvemento na
UDC, a OCV incrementou notablemente o seu traballo para difundir tanto os
ODS como a Axenda 2030 entre a comunidade universitaria e a sociedade.
En particular, amais das diversas actividades específicas que se organizaron,
entre elas obradoiros prácticos, fixemos transversal esta temática nos
contidos dos nosos cursos. Falamos dos cursos básicos de voluntariado e
do Curso de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación
ao Desenvolvemento, cun significativo aumento das matrículas nesta súa
terceira edición.
De por parte, publicamos tamén unha nova Convocatoria de educación
para o desenvolvemento, sensibilización e participación social, así como de
proxectos de coñecemento da realidade (PCR), destinados ao estudantado da
UDC; e proxectos de coñecemento da cooperación ao desenvolvemento (PCC),
para o persoal docente e investigador (PDI) e o persoal de administración e
servizos (PAS).
6
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Por último, a mediados de marzo a OCV pechou a súa colaboración no terreo
no proxecto de cooperación universitaria ao desenvolvemento “Kaya Clínica”.
Como última actuación coorganizouse, xunto á Universidade Eduardo
Mondlane, a I Conferencia sobre Habitabilidade Básica en Mozambique.
Conferencia do Proxecto Kaya Clínica. Unha Abordaxe Alternativa á Habitación
(CHaBaM).
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02. Cooperación ao desenvolvemento

PROXECTOS DE COÑECEMENTO DA
COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO (PCC)

No ano 2018 publicouse a VII Convocatoria de proxectos
de coñecemento da cooperación ao desenvolvemento
(PCC) para PDI e PAS da UDC, con que se pretendeu
achegar o dito tipo de proxectos ao persoal desta
universidade e buscar a súa implicación.
Esta convocatoria estivo dotada con 7000 €, e participaron
nela cinco persoas. A continuación presentamos algúns
detalles acerca das localizacións, as persoas participantes
e os proxectos beneficiarios
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02. Cooperación ao desenvolvemento

INDIA
José María Mesías Lema
Profesor axudante doutor da Área de Didáctica da
Expresión Plástica

COLOMBIA
Jorge Antonio Quindimil
López

Profesor contradado doutor da Área de Dereito
Internacional Público e Relacións Internacionais

Viaxou a India coa FUNDACIÓN VICENTE FERRER co proxecto de
cooperación“Educación artística e desenvolvemento humano”,
cuxo obxectivo foi fortalecer a educación artístico-cultural para
o desenvolvemento integral da infancia de Anantapur, que é
unha das áreas máis desfavorecidas da India. Para este proxecto
xa se realizara unha fase de diagnóstico no ano 2015.
Viaxou a Colombia co proxecto “Escola de formación comunitaria
en dereitos humanos e sostibilidade para as comunidades
das vereas de Charras e Charrasquera, suxeitos de reparación
colectiva no departamento de Guaviare”.
O obxecto de atención deste proxecto foi o acceso limitado
destas dúas comunidades a estratexias de protección e defensa
dos dereitos humanos, na procura de empoderar os seus
habitantes, especialmente as mulleres, e construír a paz nun
dos países máis afectados pola violencia.
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02. Cooperación ao desenvolvemento

HONDURAS
Araceli Serantes Pazos
Profesora contradada doutora da Área de Teoría e
Historia

Viaxou a Honduras coas ONGD SUR EN ACCIÓN e SÓLIDA para
ofrecer asesoramento no desenvolvemento dun proxecto de
ecoturismo, en concreto, na valoración da posibilidade de crear
unha estratexia de conservación e uso público dun bosque
nubrado declarado Reserva natural e Patrimonio mundial da
zona sur do país.
O seu papel centrouse na recollida sobre o terreo de información
dos valores desta reserva, a visita a distintas comunidades e
lugares de interese, e o desenvolvemento dunha formación
básica de deseño de visitas guiadas cos distintos axentes da
comunidade.

BOLIVIA
Manuel López López
Profesor contradado doutor da Área de Enxeñaría
Mecánica

COLOMBIA
Adriana Ávila Álvarez
Profesora contradada doutora da Área de Enfermaría
(Terapia Ocupacional)

Viaxou a Bolivia co proxecto “Colaboración nos programas de
saúde, camiños e insumos médicos”, con que se pretendeu
incrementar a produtividade e a calidade das accións da
organización MANO A MANO BOLIVIA, e mellorar o coñecemento
técnico dos seus membros, co obxectivo final de mellorar a
calidade de vida da poboación de Cochabamba. Para iso prestou
asistencia técnica tanto na construción de escolas, consultorios
médicos e camiños como na fabricación de insumos médicos.
Viaxou a Bogotá (Colombia) da man do CENTRO DE INNOVACIÓN
SOCIAL DE NARIÑO (CISNA) para poñer en marcha o proxecto
“Tecnoloxía, corpos e autonomía: metodoloxías para a xeración
de próteses e produtos de apoio en 3D”.
Co dito proxecto buscouse xerar un espazo de encontro e
reflexión en que construír coñecemento e atopar solucións
comúns á problemática das vítimas das minas antipersoa que
aínda permanecen soterradas sen explotar no solo colombiano.
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PROXECTOS DE COÑECEMENTO DA
REALIDADE (PCR)

Os proxectos de coñecemento da realidade (PCR) son
unha iniciativa que ofrece ao alumnado da UDC que
colabora con ONGD a posibilidade de se desprazar a
un país en vías de desenvolvemento para realizar unha
estadía de cooperación dun a tres meses. O traballo que
se desenvolve pode ser validado por proxectos de fin
de carreira, por prácticas de materias ou por traballos
obrigatorios de fin de carreira.
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Alén disto, participar nun PCR constitúese como unha
importante ferramenta de sensibilización sobre a
temática, tanto para o propio alumnado beneficiario
como para a sociedade en xeral, xa que, tras o seu
regreso, o alumnado se compromete a realizar charlas
para dar a coñecer o aprendido na experiencia.
No ano 2018 presentouse na UDC a
XII Convocatoria de proxectos de coñecemento
da realidade en programas de cooperación para o
desenvolvemento, dotada con 22 000 € destinados a
financiar os gastos do desprazamento ao país de destino
e o seguro da viaxe, así como os de xestión e coordinación
da dita actuación (protocolo, difusión etc.).
Este ano seleccionáronse os 16 proxectos que
presentamos a continuación, xunto con algúns detalles
acerca das súas localizacións e as persoas participantes.
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HONDURAS
Andrea Carballo Novoa
Estudante do Máster en Políticas Sociais e
Intervención Sociocomunitaria

SAN TOMÉ E PRÍNCIPE
Laura Ares Brage
Estudante do Grao en Fisioterapia

O SALVADOR
Marta Redruello Martín
Estudante do Máster en Políticas Sociais
e Intervención Sociocomunitaria

Viaxou a Honduras coa asociación ACOES no marco do proxecto
“Introdución da perspectiva de xénero na vida diaria dos
Populorum Progressio”. Este proxecto pretendeu sumarse
á iniciativa Populorum Progressio, cuxo obxectivo é que a
poboación máis nova e desfavorecida atinxa unha conciencia
social e crítica, cunha personalidade solidaria e humanística, e
que inclúe a perspectiva de xénero como piar fundamental para
a consecución da igualdade.
Viaxou a San Tomé e Príncipe coa ONGD COOPERACIÓN
BIERZO SUR para realizar o proxecto “Tratamento e atención
de fisioterapia a persoas con discapacidade permanente en San
Tomé e Príncipe”. Con el pretendeuse promover e mellorar a
calidade de vida das persoas cunha discapacidade permanente,
así como informar sobre os coidados que poden realizar as
familias na casa para participar na súa evolución.
Viaxou coa ONG ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ aos
municipios de San Salvador, Llopango e Mejicanos para realizar
o proxecto “Saúde sexual é reprodutiva das mulleres e nenas”.
A intervención tivo varios eixes: a formación de 20 mulleres
líderes como promotoras da saúde; o apoio aos sistemas públicos
de detección e tratamento do cancro do colo uterino e de mama
(realizóuselles un cribado a 1850 mulleres); a formación de
comités comunitarios de control social nos servizos de saúde; e
o deseño e a implementación dunha campaña de sensibilización
sobre os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres.
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GUATEMALA
Sabela Girón Gesteira
Estudante do Máster en Arquitectura

Viaxou a Guatemala coa ONG ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS
para levar a cabo o proxecto “Acceso a un hábitat digno
no departamento de Retalhuleu (Guatemala) con especial
incidencia nos ámbitos da habitabilidade básica e da educación”.
Este proxecto pretende dotar de vivenda digna ás familias
máis vulnerables de dúas comunidades do mencionado
departamento, con especial atención ao fortalecemento das
capacidades da municipalidade e á formación en hábitos
domiciliares saudables a través da capacitación da poboación
participante.

HONDURAS
Marta Pardo Piñón
Estudante do Máster en Bioloxía Molecular,
Celular e Xenética

HONDURAS
Jessica Pazos Grille
Estudante do Grao en Terapia Ocupacional

MADAGASCAR

Sabela Eiriz Fernández
Estudante do Grao en Educación Social

Viaxou con ACOES a Honduras no marco do proxecto “Hábitos de
vida saudables para evitar ou atrasar a aparición de enfermidades
como o cancro colorrectal”, cuxo obxectivo foi inculcar a
importancia da adquisición de hábitos de vida saudables aos
nenos e as nenas de entre 5 e 12 anos escolarizados nos centros
impulsados por esta asociación.
Viaxou a Honduras coa ONG SÓLIDA, co proxecto “DISIMINAR:
diversidade infantil, sociedade e inmigración maternal:
articulando redes”. Co dito proxecto buscouse abordar unha
problemática multidimensional: o contexto da diversidade
funcional na infancia.
Viaxou a Madagascar coa ONG AGUA DE COCO para realizar
o proxecto “Igualdade desde as escolas”. A idea principal
deste proxecto é a colaboración co profesorado da ONG para
introducir a perspectiva de xénero nos materiais docentes.
14
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ETIOPÍA
Nely López Filomena
Estudante do Grao en Fisioterapia

Viaxou a Wurko (Etiopía) coa ONGD HOLYSTIC PRO ÁFRICA para
levar a cabo o proxecto “Tratamento e atención de fisioterapia a
nenos e nenas con diversidade funcional en Etiopía”, no marco
do proxecto desta ONGD denominado “Tratamento gratuíto e
universal a nenos e nenas con discapacidade etíopes”.
O dito proxecto consistiu na realización de actividades de
tratamento de fisioterapia na Clínica de Neuropediatría de
Wurko, como parte do traballo asistencial e da axuda aos
fisioterapeutas locais.

O SALVADOR
Gabriela López Cuadros
Estudante do Grao en Educación Infantil

Viaxou a El Salvador co proxecto “O papel da educación
infantil no marco da dimensión global da educación: un estudo
comparativo entre España e O Salvador”, en que se analizou
en profundidade ambas as realidades educativas.
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HONDURAS
Daniela Méndez Guerrero
Estudante do Mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

SAN TOMÉ E PRÍNCIPE
Martín Parajó Otero

Viaxou a Honduras, coa ONG Acción Sur, para realizar o seu
proxecto “Fortalecendo autonomía física, económica e política
de xóvenes e mulleres rurais e indíxenas”. Con este
proxecto, preténdese empoderar a xóvenes e mulleres rurais
e indíxenas superviventes de violencias, por medio dunha
triple abordaxe que atenda o plano persoal e comunitario, de
fortalecemento económico e de participación social para
mellorar as súas capacidades e habilidades psicosociais,
empresariais e de toma de decisións.
Viaxou ao distrito de Agua Grande en San Tomé e Príncipe coa
ONG COOPERACIÓN BIERZO SUR e co proxecto “Fisioterapia en
persoas con discapacidade temporal en San Tomé e Príncipe”.

Estudante do Grao en Fisioterapia

Este proxecto abarcou varias especialidades de fisioterapia.
Así, participou nun campionato deportivo como fisioterapeuta
deportivo, aínda que tamén exerceu o seu labor no campo
da fisioterapia e a discapacidade, sen esquecer a formación
profesional e aos propios pacientes.

HONDURAS

Viaxou a Honduras coa asociación ACOES, no marco do
proxecto “Introdución dunha perspectiva inclusiva no ámbito da
diversidade funcional no proxecto Sinerxías”, que está a levarse
a cabo nas escolas e os centros infantís de Tegucigalpa.

Mariana Fernández Lamas
Estudante do Máster en Políticas Sociais
e Intervención Sociocomunitaria

A súa finalidade é fomentar, de xeito transversal, a inclusión
de nenos e nenas con diversidade funcional e/ou dificultades
de aprendizaxe, de xeito que sexa posible que tanto as familias
como o profesorado e o alumnado, con e sen diversidade
funcional, participen activamente nos procesos educativos e da
vida diaria.
16
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DO CONGO
Beatriz Ucha Gómez
Estudante do Grao en Ciencias da Actividade Física
e do Deporte

Viaxou á República Democrática do Congo coa ONG
COOPERACIÓN INTERNACIONAL para realizar o “Proxecto de
intervención social a través da filosofía da non violencia”, que
pretendeu demostrar o potencial do deporte como medio
de integración social e de transmisión de valores como os do
respecto, o traballo en equipo, a responsabilidade, o esforzo
etc.
Ademais disto, neste proxecto traballouse baixo a filosofía da
non violencia con nenos e xente moza desfavorecidos, para
cambiar o seu xeito de interactuar cos demais e consigo mesmos
da man do autocoñecemento e o respecto.

HONDURAS
Enrique Charlón Cedeira
Estudante do Grao en Educación Primaria

GUATEMALA
Marta Sicre Maside
Estudante do Grao en Arquitectura

Viaxou a Honduras coa asociación ACOES para realizar o
proxecto “Xogar a pensar”, que parte da perspectiva pedagóxica
da filosofía para nenos e nenas (FPN). A dita metodoloxía está
dirixida ao alumnado de educación primaria e ten por obxecto
o desenvolvemento dun pensamento crítico, ético, creativo
e coidadoso, así como a educación en valores de igualdade
e respecto mediante o diálogo e a construción conxunta das
ideas. Para iso empregáronse recursos como a arte, o xogo e a
narrativa.
Viaxou a Guatemala coa ONG ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS
no marco do “Proxecto para a mellora do acceso a un hábitat
digno no departamento de Retalhuleu (Guatemala), con
especial incidencia nos ámbitos da habitabilidade básica e
da educación”. Este proxecto continúa dúas liñas de traballo
iniciadas anteriormente por ARQUITECTURA SEN FRONTEIRAS
no municipio de Champerico.
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HONDURAS
Miño Guerreiro Rodríguez
Estudante do Grao en Tecnoloxía da Enxeñería Civil

Viaxou a Honduras coa ONG ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS para
participar no proxecto “Fortalecemento de capacidades para
a xestión pública de calidade en proxectos de abastecemento
de auga a comunidades rurais, nos sete municipios da
mancomunidade de Nasmar, Honduras”.
O proxecto consiste en fortalecer os equipos técnicos municipais
dos sete concellos que forman a mancomunidade de Nasmar,
de xeito que cando remate poidan identificar, deseñar, formular,
executar e xustificar proxectos de abastecemento de auga en
comunidades rurais que cumpran os seguintes criterios: integrar
a participación cidadá, contar cun enfoque de cunca para a
xestión do recurso auga e establecer métodos de rendición de
contas e avaliación da calidade na xestión pública.
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PROXECTOS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO, SENSIBILIZACIÓN E PARTICIPACIÓN SOCIAL (EpD)
A Convocatoria de axudas de educación
para o desenvolvemento, a sensibilización
e a participación social tivo unha vez máis
como obxectivo apoiar aquelas actividades
desenvolvidas
pola
comunidade
universitaria cuxo fin sexa darlles pulo aos
valores da cidadanía global, á procura dun
novo modelo humano comprometido coa
consecución dos ODS, a erradicación da
pobreza, a igualdade de xénero etc.
Nesta súa quinta edición, correspondente
a 2018, o número de solicitantes
reduciuse significativamente con respecto
á edición anterior: beneficiáronse dela
tres proxectos, que foron financiados
en conxunto cun total de 4000 €, e que
corresponderon a cada un dos tres
colectivos da comunidade universitaria. A
seguir damos conta deles.

Hector Rodríguez Alejo
Alumno do Máster de Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

Presentou unha proposta de creación dunha plataforma web no proxecto
SIMBIOSE, para un voluntariado accesible, co fin de aumentar a participación
da poboación universitaria en accións de voluntariado con entidades que
traballan con poboación migrada e refuxiada na cidade da Coruña. Tratouse,
fundamentalmente, de facilitar o desenvolvemento de actividades concretas,
puntuais e accesibles, así como a xestión das accións de voluntariado
vinculadas.
Ademais, a proposta presentada incluíu desenvolver unha campaña de
sensibilización no ámbito universitario sobre as problemáticas e necesidades
da poboación migrada e refuxiada.

José María Mesías Lema
Profesor axudante doutor da Área de Didáctica da Expresión Plástica

Organizou a actividade “Arquitectura de emerxencia: sensibilización sobre o
dereito ao fogar na infancia”, un proxecto de intervención artística en que
participou o alumnado do Grao en Educación Infantil e con que se pretendeu
facer reflexionar sobre as condicións de vida das persoas refuxiadas. O
proxecto foi enmarcado dentro da Semana Internacional da Educación
Artística, instituída pola UNESCO na última semana do mes de maio.
19

MEMORIA DE ACTIVIDADES OCV 2018

02. Cooperación ao desenvolvemento

María Montserrat Toimil Bujones
PAS da Biblioteca da Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Participou, xunto coa ONGD IMPLICADAS NO DESENVOLVEMENTO, na
realización dunha xornada composta por un obradoiro Transformar o noso
mundo. Extratexias feministas dende filipinas e unha conferencia impartida
pola activista filipina Daryl Leyesa, cunha importante traxectoria na defensa
dos dereitos das mulleres e das crianzas do país asiático.
A proposta incluíu tamén a publicación de cadernos que recolleron os
resultados das achegas das persoas participantes no obradoiro e as asistentes
á conferencia.
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ACTIVIDADES COAS ONG DE DESENVOLVEMENTO
Unha das prioridades da Área de
Cooperación ao Desenvolvemento da
OCV é a de colaborar coas distintas ONG
de desenvolvemento (ONGD) tanto da
provincia da Coruña como de Galicia en
xeral, así como con outros axentes da
cooperación galega, na busca de sinerxías
que permitan unha cooperación máis
efectiva e de calidade.

• ONGD INTERED

Tal colaboración atinxe a realización
de actividades conxuntas; labores de
sensibilización e de educación para o
desenvolvemento a través da organización
de xornadas, charlas, obradoiros,
seminarios e exposicións; e a difusión das
diferentes actividades que desenvolven
estas organizacións a través das nosas
redes e contactos.

No ano 2018 continuáronse as tarefas de difusión e intercambio de
información entre as dúas entidades. Ademais, unha das técnicas da OCV
participou nunha das mesas redondas das Xornadas “Os ODS en Galicia: O
Papel da Sociedade Civil”, que a Coordinadora Galega de ONGD organizou no
mes de outubro.

Este interese da OCV polo traballo
conxunto coas ONGD amplíase coas
colaboracións con outras entidades de
acción social, o que se verá reflectido
na información que presentamos a
continuación.

A dita ONG foi invitada a participar na terceira edición do Curso de Formación
Específica de Posgrao en Cooperación e Educación ao Desenvolvemento, cunha
conferencia en que deu a coñecer o seu traballo en distintas emerxencias e
catástrofes humanitarias.

No ano 2018 a OCV colaborou coa dita ONGD na organización do Curso
sobre Coeducación: Unha Mirada desde os Coidados, en liña, que tivo unha
duración de varios meses.

• Coordinadora galega de ONGD

• Médicos sen fronteiras

• Amnistía internacional
Ao longo do ano 2018 colaborouse coa ONGD Amnistía Internacional na
difusión do seu labor, neste caso por medio de dúas exposicións sobre os
dereitos do colectivo LGTBI, as cales puideron visitarse na Facultade de
Socioloxía, a Facultade de Ciencias da Educación e a Facultade de Ciencias do
Deporte e a Educación Física.
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• Solidariedade Internacional Galicia
Colaboramos coa dita ONGD na organización da VI Xornada de Educación
para o Desenvolvemento e Cidadanía Global.
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VOLUNTARIADO
Acción voluntaria realizada por persoas
físicas como resultado da súa participación
social organizada no desenvolvemento de
actividades de interese xeral a través de
entidades de acción voluntaria, sempre
que se trate dunha decisión libremente
adoptada e non traia causa dunha obriga
ou dun deber xurídico; que se execute fóra
do ámbito laboral, profesional, funcionarial
ou mercantil ou de calquera outro tipo de
relación retribuída; que a acción voluntaria
se leve a cabo sen contraprestación
económica, sen prexuízo do dereito ao
reembolso dos gastos que esta acción
poida ocasionar ou dos recoñecementos
que correspondan; que se leve a efecto en
función de programas concretos, que sexan
promovidos por calquera das entidades de
acción voluntaria ou polas administracións
públicas de Galicia.
Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción
voluntaria de Galicia

03

Os diferentes programas de voluntariado da OCV, ben sexan puntuais ou
continuos no tempo, comezan sempre cun proceso de estudo que se pon
en marcha cando calquera ONG, asociación ou administración pública
establece contacto con nós. Posteriormente, analízase a pertinencia e a
sustentabilidade do proxecto, e en función destas variables e do número
de persoas voluntarias dispoñibles ou interesadas, decídese sobre o seu
desenvolvemento.
A nosas propostas de actuación voluntaria abarcan moitos ámbitos, na
busca de favorecer a elección das persoas á hora de decantarse por un ou
outro labor no eido do voluntariado.
Cabe salientarmos deste 2018 as actividades realizadas polo grupo dedicado
á sensibilización, que chegaron a todos os campus e foron realmente
innovadoras e creativas. Así mesmo, é de destacar o intento de formalizar
un convenio coa Consellería de Política Social da Xunta de Galicia para
potenciar todos os proxectos que se levan a cabo nos centros de menores e
trasladalos a outros centros.
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MENORES
Centro de Acollida de Menores de Bañobre
Programa de voluntariado “E agora que?”
O obxectivo deste proxecto de voluntariado foi buscar o tratamento individual e igualitario de
cada un dos 35 menores que viven no centro de acollida a través de actividades lúdicas. Neste
ano 2018 realizáronse todas as actividades de ocio programadas. Agora o centro conta cunha
educadora as fins de semana que colabora tamén nas saídas.
Continuamos o proxecto “E agora que?” cun programa de seguimento e de orientación que busca
ser unha “fase ponte” de cara á saída do centro dos e as adolescentes, onde os plans de acceso
á vivenda, a orientación laboral, a continuidade da formación académica etc. tratan de ser as
ferramentas esenciais de empoderamento que precisan nese proceso de emancipación.
En 2018 tratouse de buscar un convenio coa Consellería de Política Social para trasladar este
proxecto a máis centros de menores.

Barrio das Rañas
As actividades que desenvolve o voluntariado da OCV neste proxecto están orientadas ao apoio
na realización das tarefas escolares de nenos e nenas de entre 6 e 16 anos, así como á iniciación
dos máis pequenos nunha dinámica escolar e ao ocio educativo.
Unha media de 24 rapaces e rapazas asistiu ás actividades desenvolvidas polo voluntariado da OCV
no local de Cáritas Interparroquial. Un dos obxectivos marcados para este ano foi a continuidade
da asistencia dos menores á actividade de apoio escolar, xa que en xeral resulta moi irregular. Por
este motivo, e con vistas a non dar por acabado o proxecto, as nosas actividades enfocáronse
máis de cara á motivación ao estudo.
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Asociación Participa para la Inclusión Social
No ano 2018 asinouse un convenio de colaboración con esta asociación para que o voluntariado
da OCV participe nas actividades con menores en situación exclusión social que realiza de luns a
xoves pola tarde no Museo de Arte Contemporánea (MAC) da Coruña.

Apoio escolar a menores en Ferrol
Neste caso, trátase de darlles o apoio escolar preciso a menores inmigrantes e pertencentes a
minorías étnicas, así como a outros rapaces nunha especial situación de vulnerabilidade, para
que poidan levar un ritmo de desempeño acorde ao do resto de menores na escola.
Un par de horas á mañá dos sábados, o grupo de voluntariado ofrece apoio e acompañamento nas
diferentes materias de estudo aos menores, para estes seguiren a bo ritmo o desenvolvemento
do curso escolar. Como colofón do curso, organizouse unha excursión cultural a Santiago de
Compostela, en que se visitaron o Museo do Pobo Galego e as cubertas da catedral.
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EXCLUSIÓN SOCIAL
Fogar de Sor Eusebia
No Fogar de Sor Eusebia conviven homes sen teito con algún tipo de problema que lles impide
valerse por si mesmos fóra. O obxectivo da colaboración da OCV é dinamizar a vida dos usuarios
e ofrecerlles alternativas de ocio. A meirande parte das actividades realizouse no propio centro,
aínda que ao longo do ano 2018 tamén se levaron a cabo saídas culturais e de ocio cos usuarios.

Centro Penitenciario de Teixeiro
A OCV desenvolve distintas accións no Centro Penitenciario de Teixeiro, entre as cales a máis
destacada e con maior traxectoria é a da Aula de Cultura, en que colaboramos de xeito puntual
co Centro de Inserción Social (CIS). Nela, os sábados pola mañá, por medio dun videofórum,
estimúlase o debate entre as persoas internas.
Así mesmo, a finais de ano ampliouse o programa deseñado para o Módulo de Respecto da
Unidade Terapéutica deste centro, que transcorre as tardes do sábado cun grupo máis reducido
de internos e internas.
De igual maneira, cómpre salientarmos que houbo ademais unha colaboración excepcional co CIS
para que tivese lugar a visita do escritor César Brandon, que recitou as súas poesías e interactuou
coas persoas asistentes ao acto.

Albergue de Transeúntes Padre Rubinos
O voluntariado da OCV leva xa varios anos colaborando nas actividades diarias do Centro de Día
do Albergue de Transeúntes Padre Rubinos. En 2018 houbo especificamente tres voluntarias que
axudaron no roupeiro e no comedor, ademais de organizar unha actividade de cinefórum.
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Aulas de español para persoas adultas
Este proxecto xurdiu como ampliación da Aula Intercultural de Apoio Escolar a Menores, xa que
se detectou a necesidade de ofrecerlles clases de español a persoas adultas de orixe estranxeira
(nalgúns casos as nais dos menores), co obxecto de facilitarlles as interaccións cotiás e favorecer
así a súa inclusión na sociedade.

Aulas preparación do exame para obter a nacionalidade
En 2018 continuouse con este proxecto que puxemos en marcha a finais do ano anterior. Dous
días á semana, impartiuse formación específica sobre os coñecementos constitucionais e
socioculturais de España (CCSE) con que cómpre contar para obter a nacionalidade española. O
100% das persoas presentadas logrou aprobar o exame correspondente.
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ÁMBITO SOCIOSANITARIO
Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera
En 2018 houbo 20 persoas voluntarias que asistiron asiduamente ao proxecto e á súa formación
específica. Un grupo delas comezou ademais a colaborar co Centro de Día deste hospital, cunha
grande satisfacción por ambas as partes.
As actividades que se levaron a cabo cos menores, como noutras ocasións, foron moi variadas, xa
que as súas idades oscilan entre os 0 e os 3 anos: monicreques, globoflexia, contacontos…
Por outra parte, é de salientar que durante este ano se mellorou moito na organización do grupo
e na relación directa co persoal de enfermaría.
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DIVERSIDADE FUNCIONAL
AFAES Portanova
O voluntariado da OCV acudiu ao local de AFAES Portanova, na cidade de Narón, ao igual que
en anos anteriores, para participar en diferentes actividades coas persoas usuarias do Centro
Ocupacional (obradoiros, hortos etc.), ou ben colaborar en celebracións e actividades puntuais.

Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Física (CAMF)
Neste caso o labor do voluntariado consistiu en acompañar as persoas residentes cando saían
ao exterior para faceren calquera tipo de xestión persoal, ou mesmo para gozaren de tempo de
lecer.
O voluntariado da OCV acudiu en distintos horarios durante toda a semana, na procura de
abranguer o maior número de demandas de acompañamento que se puidese producir. Tamén
asistiu en materia de alfabetización dixital e manexo de ordenadores, teléfonos intelixentes etc.
ás persoas que así o solicitaron.

Centro PAI Menni
Colaborouse co Centro Pai Menni de Betanzos nunha actividade de baloncesto organizada para
as persoas residentes, ás cales tamén se acompañou a algún dos partidos oficiais da Liga para
persoas con diversidade funcional.
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EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
Proxecto de sensibilización da comunidade universitaria
O voluntariado que participa neste proxecto deseña materiais de sensibilización, dinámicas
e xogos de carácter lúdico para intentar chamar a atención dos seus compañeiros e das súas
compañeiras dos campus sobre a importancia de exercer unha cidadanía activa e actuar en
defensa dos dereitos humanos e a xustiza social. No ano 2018 desenvolveuse un bo número de
accións nos dous campus da UDC:
•

Actividades sobre o conflito sirio-palestino (22 de febreiro) na Facultade de Ciencias da
Educación.
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•

Actividade de sensibilización sobre o papel das mulleres nas ciencias (24 de febreiro) no
Centro Cultural Universitario de Ferrol.

•

Actividades sobre o narcotráfico (22 de marzo) na Facultade de Ciencias da Saúde.

•

Actividades Saudable-Mente (17 de outubro), no campus de Elviña.

•

Ciclo de Cine ConcienciArte, (outubro-decembro) na Facultade de Ciencias da Educación.
Ao longo de tres sesións, reflexionouse sobre cuestións de actualidade tomando como
punto de partida a proxección dos documentais Take your Pills, The True Cost e un último
escollido polas propias persoas participantes.

•

Actividades de sensibilización co gallo do Día Internacional da Infancia (20 de novembro)
no Centro Cultural Universitario de Ferrol.

•

Actividade sobre a violencia de xénero (26 de novembro) na Facultade de Economía e
Empresa.
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EXPERIENCIAS

•

Que é para ti o voluntariado?
Para min o voluntariado é unha oportunidade de ofrecer unha colaboración
desinteresada ás persoas que forman parte dunha entidade. Aínda que
a dita entidade conte con numerosos profesionais que desempeñan os
seus labores correctamente, considero que non está de máis achegar o
grao de area que cada quen queira e poida ofrecer. Basta con pensar no
agradecida que me sentiría se eu estivese no lugar desas persoas.

Entrevista a María,
voluntaria na OCV

•

En que proxecto estás a participar e desde cando? Cales son as túas tarefas?

Desde hai aproximadamente cinco meses participo no proxecto da Aula
de Cultura que se realiza todos os sábados no Centro Penitenciario de
Teixeiro. Trátase dunha actividade voluntaria para os internos e as
internas que non consiste soamente en ver unha película, senón que ten
como obxecto que os asistentes participen no debate posterior acerca
dos principais aspectos do filme. Adoitan recollerse diferentes opinións e
puntos de vista debido ás diferenzas canto ás idades, o sexo e as culturas
dos participantes.
•

Como te sentiches o primeiro día que fuches ao proxecto?

Non era a primeira vez que entraba no Centro Penitenciario de Teixeiro,
xa que nos últimos anos asistín a varios cursos impartidos pola UNED no
propio centro, ademais de facer numerosas visitas académicas coa UDC
para complementar o meu Traballo de Fin de Grao. Con todo, o primeiro día
que fun ao proxecto como voluntaria sentinme orgullosa de formar parte
dunha institución dedicada á colaboración con persoas que non posúen
as mesmas condicións que nós, debido á súa privación de liberdade.
•

Que che proporciona o voluntariado no ámbito persoal e vital? E que cres que
pode proporcionarche no futuro profesional?

Considero que o traballo nun centro penitenciario non é doado, nin para
os funcionarios nin para os internos. Aínda así, trátase de seres humanos
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que están nunha situación de exclusión social e esa é precisamente a
miña tarefa: tratar o lado humano de cada persoa, independentemente
do motivo polo que está interna. Cada sábado supón una montaña rusa
de emocións, de peculiaridades e mesmo de incidencias co persoal
penitenciario que me proporciona unha aprendizaxe constante, tanto
no ámbito persoal como no ámbito profesional.
O voluntariado require constancia, compromiso e dedicación, calidades
que se poden levar ao terreo persoal e profesional; isto, ademais de
madurez e responsabilidade. Persoalmente, resulta moi gratificante
ver o agradecidos que están os internos e as internas coa actividade
e co tratamento recibido. É unha experiencia xenial. Para min supón
un impulso de enerxía escoitar das súas propias bocas canto valoran o
simple feito de pasar a mañá dos sábados no cine. Do mesmo xeito, opino
que esta actividade como voluntaria me está axudando e animando no
meu futuro profesional como mestra.
•

Que lle dirías ao estudantado da UDC para animalo a sumarse a algún
proxecto de voluntariado?

Desgraciadamente, existen moitas irregularidades no mundo. Moita
xente cre que só se necesitan voluntarios en países africanos ou
suramericanos, debido á súa situación de pobreza extrema. No entanto,
non é necesario desprazarse moito para ofrecer colaboración como
voluntario, hai moitos proxectos e actividades encamiñados a mellorar
ou facilitar o día a día das persoas que así o precisen.
Gustaríame animar a todo o estudantado da UDC a vivir e sentir unha
experiencia como a que estou vivindo eu, que por moi sinxela ou
insignificante que poida parecer te faga crecer como persoa e valorar
mellor a túa situación. Pode ser unha boa maneira de comezar o ano
2019.
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ACTIVIDADES CON OUTRAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL
Plataforma Coruñesa do Voluntariado
Plantación de árbores con motivo do Día Internacional do Voluntariado o 5 de decembro no
parque de Oza, na Coruña, xunto ao resto de entidades da Plataforma Coruñesa do Voluntariado,
en presenza das autoridades do Concello coruñés.

Fundación SEUR
Seguimos a colaborar coa dita fundación na campaña solidaria de recollida de tapóns para
distintas causas. Os recipientes, situados en distintos edificios dos campus da Coruña e Ferrol,
seguen enchéndose de tapóns de plástico, de xeito que a súa doazón se converte pouco a pouco
nun acto cotián.

Real Institución Benéfico-Social Padre Rubinos
Por terceiro ano consecutivo a OCV colaborou na organización das Xornadas de Persoas sen
Fogar, desenvolvidas no mes de abril nas instalacións da Real Institución Benéfico-Social Padre
Rubinos. Para alén, a OCV participou cun relatorio nun curso de voluntariado desta institución
coruñesa no mes de setembro.
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Acampa pola Paz
A mediados de xuño tivo lugar na Coruña a segunda edición do encontro-debate “Acampa pola
Paz e o Dereito ao Refuxio”, que se organizou de maneira conxunta con Acampa pola Paz.
Por parte da OCV, contribuíuse para traer como conferenciantes a Víctor Viñuales, Marcos
Sorrentino e Simone Portugal. Alén disto, en colaboración cunha alumna do Máster en Políticas
Sociais e Intervención comunitaria cuxo traballo de fin de grao versaba sobre este tema,
valoráronse todas as actividades realizadas.
Por outra parte, o voluntariado e o persoal técnico da OCV puxeron en marcha distintas accións
sensibilización que se repetiron varias veces ao longo dos días que durou o encontro.
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COLABORACIÓNS CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
Xunta de Galicia
Durante o ano 2018 colaborouse coa Xunta de Galicia a través do convenio da RGCUD, de que
falamos máis polo miúdo no apartado 6 desta memoria. Tamén iniciamos os trámites para lograr
a sinatura dun novo convenio coa Consellería de Política Social que nos permita ampliar as nosas
colaboracións cos centros de menores.
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COLABORACIÓNS NO SEO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Centro Universitario para a Formación e a Innovación
Educativa (CUFIE)
Dentro da UDC, a OCV traballa para cooperar e coordinarse co resto de unidades e servizos con
que existen liñas de traballo comúns. Así, colabórase estreitamente co CUFIE na posta en marcha
e a potenciación da aprendizaxe-servizo (APS) na UDC, así como no asesoramento e a formación
do PDI nesta materia.
En 2018, ademais, comezamos a colaborar co Unidade de Teleformación deste centro, para a que
deseñamos un módulo sobre a responsabilidade social na docencia destinado ao profesorado de
nova incorporación na UDC. Así mesmo, iniciáronse os traballos de elaboración dunha xornada
de visibilización da APS na UDC, que se realizará no 2019, e de edición dun libro de boas prácticas.

Área de Cultura
Durante o ano 2018 foron varias as colaboracións coa Área de Cultura da UDC, para a organización
conxunta de distintas propostas que mesturaban a arte coa solidariedade. Así, por exemplo,
participouse no proxecto Éxodo, que consistiu nunha exposición situada en Normal e varias
conferencias: “Refugiados no próprio país: mudar o sistema, não mudar o clima”, que tivo lugar
en conmemoración do Día Mundial do Medio Ambiente; e “Rohingya: unha limpeza étnica de
manual”, que tivo lugar durante o transcurso do encontro “Acampa pola Paz e o Dereito ao
Refuxio”.
Así mesmo, participouse na exposición Libertas, proxecto artístico, poético e didáctico sobre a
liberdade de expresión que incluíu un obradoiro práctico para formar o alumnado como guía da
dita exposición.
37

MEMORIA DE ACTIVIDADES OCV 2018
03. Voluntariado

Servizo de Asesoramento e Promoción do estudantado (SAPE)
Tamén se colabora co Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE) para o
intercambio de información e a súa posterior difusión nas respectivas redes, tanto no campus
coruñés como no ferrolán.

Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais
e Portos
Anualmente, a OCV colabora con esta escola na realización dun ciclo de conferencias sobre a
cooperación para o desenvolvemento na enxeñaría civil. Nel ofrécese unha visión clara do que é a
cooperación nos países do sur global, defínense os conceptos chave da cooperación e favorécese
a sensibilización da poboación universitaria, así como do resto do público en xeral.

Equipo Socioloxía das Migracións Internacionais (ESOMI)
Durante 2018 foron varias as colaboracións co ESOMI na Facultade de Socioloxía, xa que cómpre
lembrarmos que a OCV ten a súa sede no campus da Coruña no dito edificio desde hai máis
dunha década.
Así, participouse na organización da Xornada “Refuxiadas e España: Que Fronteiras Quedan por
Abrir?”, nos días 26 e 27 de setembro; a conferencia de José Palazón “Menores sen refuxio” no
mes de novembro; ou o relatorio “As mulleres e a defensa dos dereitos humanos en Nicaragua”,
en decembro.
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ONGD presentes na UDC
Destacamos o noso compromiso de colaboración coas ONGD presentes na UDC (Enxeñería
sen Fronteiras, Arquitectura sen Fronteiras e Solidariedade Internacional Galicia). Mantemos
estreitos lazos con elas e traballamos conxuntamente en iniciativas que redundan na promoción
da cooperación e a educación para o desenvolvemento, tanto dentro da comunidade universitaria
como no conxunto da sociedade en xeral.

Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Por último, mantivemos a nosa colaboración coa FUAC no proxecto conxunto coa Universidade
Eduardo Mondlane de Mozambique que foi financiado pola Convocatoria de innovación en
cooperación ao desenvolvemento da Axencia Española de Cooperación Internacional para o
Desenvolvemento, até a súa finalización a mediados do mes de marzo de 2018.
Tamén no tocante á xestión económica, inscrición e matrícula do Curso de Formación Específica
de Posgrao en Cooperación e Educación ao Desenvolvemento, que neste ano viu a súa terceira
edición.

Oficina de Medio Ambiente (OMA)
Neste ano 2018, colaborouse na xestión do voluntariado medioambiental que participa de
forma continuada nas actividades propostas pola OMA. Tamén se colaborou con este servizo
na motivación da contratación responsable de empresas que promovan o comercio xusto e de
proximidade ou a reciclaxe nas cafeterías dos campus.
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APRENDIZAXE E
SERVIZO
A aprendizaxe-servizo é unha proposta
educativa que combina procesos de
aprendizaxe e de servizo comunitario
nun proxecto ben articulado, onde os
participantes aprenden a traballar en
necesidades reais da contorna, co fin de
mellorala.
En suma, a aprendizaxe-servizo é un
método para unir o compromiso social
para a aprendizaxe de coñecementos,
habilidades, actitudes e valores. Aprende
a ser competente para ser útil a outros
Centre Promotor d’Aprenentatge Servei
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Durante 2018, a OCV puxo en marcha co CUFIE un curso de formación nesta
nova metodoloxía para o PDI, no cal participaron 32 persoas. A dita formación
tivo unha parte en liña ao remate da cal o PDI debía preparar un proxecto
adaptado a algunha das súas materias, e varias destas iniciativas aplicáronse
á docencia no seguinte cuadrimestre.
De igual maneira, colaborouse na elaboración da III Convocatoria de proxectos
de APS da UDC e na avaliación dos proxectos presentados, que foron 23. É de
notarmos que algúns deles implicaron PDI de diferentes materias, o que os
converteu en anuais.
Como parte das tarefas da OCV neste contexto, e para que o PDI puidese
realizar os proxectos, tramitáronse para a súa sinatura oito novos convenios
con outras tantas entidades. Tamén se informou desta iniciativa a todas as
organizacións con que se tivo contacto, para coñecer as súas necesidades e
intentar vinculalas con algunha materia das que se imparten na UDC.
Por último, preparáronse as acreditacións do alumnado implicado, co obxecto
de certificar a súa participación no proxecto que correspondese e as materias
en que este se atopaba enmarcado.
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FORMACIÓN
Acción e efecto de formar ou formarse.
Conxunto de coñecementos teóricos
e prácticos adquiridos polo estudo
e a experiencia, sobre unha materia
determinada ou en xeral.
Dicionario da RAG

Desde a OCV somos moi conscientes da importancia da formación para todas
aquelas persoas que colaboran nalgunha das nosas propostas, pois para
participar nelas hai que saber como facelo.
Así, a formación é unha das principais liñas estratéxicas de traballo da
OCV. Preténdese que as accións que realiza o noso voluntariado sexan de
calidade, polo que cando unha persoa decide implicarse nalgún programa
de voluntariado debe realizar un curso básico encamiñado a que coñeza os
seus dereitos, os seus deberes e os aspectos xerais relacionados co labor que
levará a cabo.
Ademais desta formación inicial básica, promóvese a formación continua nos
aspectos específicos que se vinculan a cada programa, como por exemplo as
habilidades sociais ou a animación hospitalaria.

05

Doutra banda, no mes de outubro tivo lugar a terceira edición do Curso
de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación ao
Desenvolvemento. Tamén se levaron a cabo as IX Xornadas de Persoas sen
Fogar (A Coruña), centradas na visibilización das mulleres que se ven nesta
situación; ou a XIV Xornada de Sensibilización sobre Interculturalidade (Ferrol),
que puxo o foco na interseccionalidade das discriminacións por razón de raza
e sexo e as identidades sexuais diversas.
Por outra parte, en 2018 o director da OCV asistiu ás Xornadas da Conferencia
de Reitores das Universidades Española-Internacionalización e Cooperación
os días 19 e 20 de abril, en Aranjuez, que consistiu nun foro de debate para a
mellora das políticas universitarias no dito sector.
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Así mesmo, unha das técnicas asistiu ao IX Congreso Estatal e I Europeo
de APS na Educación Superior, que se desenvolveu no mes de setembro
en Madrid, en que participou ademais cunha comunicación. Noutro caso,
participouse na III Xornada de Xestores de Redes Sociais Institucionais, os días
9 e 11 de abril na Reitoría da UDC; nas Xornadas “A Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento ante a Axenda 2030”, que tiveron lugar en Vigo os días
19 e 20 de novembro, en que tamén se moderou unha mesa redonda; e o XX
Congreso Estatal do Voluntariado, o 28 do mesmo mes, na cidade de Ourense.
Tamén houbo representación da OCV no II Foro Mundial de Violencias
Urbanas e Educación para a Convivencia e a Paz en Madrid, o 6 de novembro.
Por último, como é habitual, recollemos os datos de todos os cursos de
formación organizados durante o ano 2018 nos campus da Coruña e Ferrol
na infografía que se presenta a continuación. Amosamos tamén o número de
asistentes aos ditos cursos.

05
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ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN NO ANO 2018

Curso de Formación sobre os
Proxectos de Coñecemento
da Realidade: Introdución á
Cooperación e a Educación para o
Desenvolvemento
Curso de Formación
Específica de Posgrao de
Cooperación e Educación ao
Desenvolvemento (terceira edición)
Curso sobre Coeducación:
Unha Mirada desde os
Coidados (en liña)
Curso de Cultura
Xitana e Muller

14

16

18

18

88

25

73

37
29

120
22

440

Curso de Primeiros Auxilios
Aplicados ao Voluntariado coa
Infancia

Curso de Voluntariado coas
Persoas Maiores e coa
Diversidade Funcional
Curso de Formación
Básica en Voluntariado
XIV Xornada de Sensibilización
sobre Interculturalidade:
Interseccionalidade e
Identidades diversas
IX Xornadas sobre as Persoas sen Fogar:
Rúas en Feminino, Visibilizando as
Mulleres

Curso de Didáctica e Práctica no Labor
Voluntario con Menores en Contexto
Intercultural
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OUTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN
Ademais dos cursos e seminarios de formación programados, en 2018 deseñamos e botamos a
andar máis actividades que tiveron como obxectivo formar, informar e sensibilizar a comunidade
universitaria e o resto da sociedade sobre cuestións de interese para a nosa misión na UDC.
Recollémolas a continuación por orde cronolóxica:
•

Conferencia sobre Cooperación e Voluntariado na Facultade de Fisioterapia o 1 de febreiro.

•

Acción de sensibilización e captación de novo voluntariado no Colexio Cristo Rey da
Coruña. Tivo lugar o 10 de abril. Logo da actividade do grupo de sensibilización da “Illa de
Pascua” impartiuse unha pequena conferencia para o alumnado de bacharelato.

•

I
Foro
Internacional
Universitario “Os Dereitos
Humanos no Camino de
Santiago”, que tivo, entre
outros
obxectivos,
darlle
pulo ao Camiño de Santiago
como
unha
experiencia
de
intercambio
cultural
internacional e promover
o turismo, a solidariedade
e
a
sustentabilidade
ambiental como elementos
configuradores da cidadanía
europea en relación cos ODS.
Desenvolveuse entre novembro
de 2017 e marzo de 2018.
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•

Acción de sensibilización e captación de novo voluntariado no Instituto de Educación
Secundaria Leixa de Ferrol. Tivo lugar o 27 de abril e destinouse ao alumnado de bacharelato
e formación profesional.

•

Participación na Staff Week para amosar o traballo da OCV ao persoal doutras universidades
o día 8 de maio.

•

Intercambio cultural no Centro Penitenciario de Teixeiro dentro do programa de voluntariado
Aula de Cultura, o 8 de maio. Houbo actuacións musicais, recitais poéticos etc.

•

Encontro literario co poeta e escritor César Brandon,actividade enmarcada na celebración
do Día Mundial da Diversidade Cultural que congregou no Paraninfo da UDC o 28 de maio máis
de 200 persoas, tanto membros da comunidade universitaria como da sociedade coruñesa.
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•

h) VII Xornadas de Educación para o Desenvolvemento e Cidadanía Global, na Facultade
de Ciencias da Educación o 22 de maio. Nesta ocasión montáronse diferentes postos, en que
participaron diversas entidades da cidade da Coruña e alumnado e profesorado da propia
facultade, os cales mostraron os seus proxectos.

•

Relatorio “Refugiados no próprio país: mudar o sistema, não mudar o clima”, a cargo de
Marcos Sorrentino, Simone Portugal e Ramón Grosfoguel, o 5 de xuño, en Normal.

•

Relatorio “Rohingya: unha limpeza étnica de manual” , a cargo de Ari Chas, o 20 de xuño,
en Normal.

•

Relatorio no curso de voluntariado organizado na súa sede pola Real Institución BenéficoSocial Padre Rubinos o día 20 de setembro.

•

Xornada “Artellando Redes” (Mulleres Liderando o Mar), organizada en colaboración coa
Oficina para a Igualdade de Xénero e a consultora Coop4Equality o 19 de outubro no campus
de Ferrol. Participaron nela 30 mulleres relacionadas vital e profesionalmente co mar en
distintos ámbitos.
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•

Xornadas “Refuxiadas en España: Que fronteiras Quedan por Abrir?”, coorganizadas coa
Facultade de Socioloxía no campus de Elviña os días 26 e 27 de setembro.

•

Xornada “Transformar o noso mundo. Estratexias feministas desde Filipinas”, actividade
enmarcada dentro dos proxectos da V Convocatoria de educación para o desenvolvemento,
sensibilización e participación social, que tivo lugar o día 27 de setembro.

•

I Conferencia sobre Habitabilidade Básica en Mozambique. Conferencia do proxecto
Kaya Clínica. Unha abordaxe alternativa á habitación (CHaBaM), coorganizada pola
Universidade da Coruña e a Universidade Eduardo Mondlane de Mozambique en Maputo o
16 de marzo.
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•

Xornada de Benvida á UDC 2018, 27 de outubro. A OCV participou con cadanseu posto
informativo nos campus da Coruña e Ferrol.

•

Conferencia “Menores en refuxio”, impartida polo presidente da ONG PRODEIN José Palazón
na Facultade de Socioloxía o día 8 de novembro.

•

Participación cunha conferencia no Foro Avanza o 13 de novembro na Coruña, por parte
dunha voluntaria da OCV.

•

Relatorio “As mulleres en defensa dos dereitos humanos en Nicaragua”, 10 de decembro
no campus da Coruña.

Durante 2018, foron tamén varias as exposicións en que participou a OCV, ben como financiadora,
como no caso referido á Convocatoria de educación para o desenvolvemento, sensibilización e
participación social, ben como colaboradora no tocante á súa difusión nos campus universitarios:
•

Exposición sobre o refuxio en situación de emerxencia, unha das actividades enmarcadas
dentro da Convocatoria de educación para o desenvolvemento, sensibilización e participación
social, que tivo lugar o martes 30 de maio na praza da antiga Fábrica de Tabacos da Coruña.
O alumnado da Facultade de Ciencias da Educación construíu unha cúpula xeodésica con que
pretendeu denunciar a situación das persoas desprazadas.

•

Exposición Libertas, coorganizada xunto á Área de Cultura da UDC no espazo Normal entre
os meses de outubro e novembro. Actividade de deseño artístico, literario e pedagóxico en
que o voluntariado da OCV participou como guía da propia exposición, para o cal se fixo un
curso específico.

•

Exposición sobre dereitos das persoas LGTBI en África, de Amnistía Internacional. Axudouse
a darlle visibilidade nos campus universitarios, en concreto na Facultade de Ciencias do
Deporte e a Educación Física, a Facultade de Ciencias da Educación e a Facultade de Socioloxía
na Coruña.
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•

Exposición ÉXODO, coorganizada xunto á Área de Cultura da UDC no espazo Normal. Incluíu
actividades paralelas e complementarias como visitas guiadas ou conferencias referidas ás
distintas crises de persoas refuxiadas.

50

MEMORIA DE ACTIVIDADES OCV 2018
05. Formación

PARTICIPACIÓN EN REDES
Rede Galeda de Cooperación Universitaria ao
Desenvolvemento (RGCUD)
A OCV colabora coas outras dúas universidades do SUG na RGCUD para darlle pulo ás actividades
dirixidas ao profesorado que traballa en cooperación para o desenvolvemento, así como para
buscar sinerxías que outorguen maior visibilidade e recoñecemento a este traballo no ámbito
autonómico.

Rede Española de Universidades Saudables (REUS)
A REUS é un dos grupos de traballo da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas
(CRUE). Compóñena ducias de universidades españolas, a propia CRUE, o Ministerio de Sanidade,
Política Social e Igualdade, o Ministerio de Educación e algunhas estruturas de saúde pública de
varias autonomías, e ten como obxectivo fundamental potenciar o papel das universidades como
entidades promotoras da saúde e o benestar da comunidade universitaria e da sociedade no seu
conxunto.
A OCV pertence á Comisión Técnica do Campus UDC≡Universidade Saudable, en que participa
activamente coas súas diferentes propostas, que inclúen a elaboración de recursos ou a
participación no Día das Universidades Saudables, entre outras.
Neste ano 2018, a OCV, a OMA, a Facultade de Socioloxía e o servizo UDC Saudable, mantiveron
unha reunión co xerente e o servizo de contratacion para motivar a contratación responsable
e saudable nos campus universitarios, introducindo nos pregos de contratación, claúsulas que
provoman o comercio de proximidade, o comercio xusto ou a reciclaxe.
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Rede Española de Estudos de Desenvolvemento (REEDES)
A OCV, a través da RGCUD, renovou a súa pertenza á REEDES. Por tanto, seguiu a difundir as
convocatorias, os artigos e as propostas que xorden desta rede académica, interdisciplinar,
especializada na investigación e a docencia en temas de desenvolvemento e cooperación
internacional.

Foro Galego de Inmigración
A OCV é membro do Foro Galego de Inmigración desde o ano 2004, e colabora coa dita plataforma
na organización de distintas actividades de sensibilización sobre os dereitos das persoas migrantes,
alén de reivindicativas.
Durante o ano 2018, o Foro colaborou coa OCV na organización da conferencia de José Palazón
no mes de novembro na Facultade de Socioloxía.
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SINERXÍAS CON OUTRAS UNIVERSIDADES
Universidade de Vigo
Pola propia existencia da RGCUD, o traballo de coordinación coa dita universidade en materia de
cooperación universitaria para o desenvolvemento é un feito. En particular, no mes de novembro
asistimos ás Xornadas “A Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento ante a Axenda 2030”
que organizou, en que participamos ademais como moderadoras dunha das mesas redondas.

Universidade de Santiago de Compostela
Pola mesma razón que no caso da Universidade de Vigo, o traballo de coordinación coa dita
universidade en materia de cooperación universitaria ao desenvolvemento é un feito necesario.

Universidade Eduardo Mondlane (Mozambique)
A OCV participou até mediados do mes de marzo como socia da Universidade Eduardo Mondlane
de Mozambique no proxecto de cooperación universitaria para o desenvolvemento “Kaya Clínica”.
Como colofón a varios anos de traballo conxunto, organizouse en Maputo (Mozambique) a I
Conferencia sobre Habitabilidade Básica en Mozambique. Conferencia do Proxecto Kaya Clínica.
Unha Abordaxe Alternativa á Habitación (CHaBaM). Así mesmo, elaborouse o libro colectivo
“Kaya Clínica: unha experiencia universitaria de aprendizaxe-servizo para a abordaxe alternativa
do dereito a teito”, accesible no Repositorio da UDC.
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COMUNICACIÓN
A comunicación, tanto interna como
externa, é unha cuestión básica en
calquera organización, xa que fai posible
unha mellor integración das persoas
que a conforman. No caso da OCV, a
comunicación coas persoas voluntarias
faise tanto de xeito informal como a través
de canles máis formalizadas. Isto tamén
acontece co resto de grupos de interese,
no tocante á comunicación exterior, e
entre o seu persoal técnico e as persoas
responsables da entidade.
En calquera caso, búscase garantir que
a comunicación interna e externa sexa
constante e fluída, e para conseguir isto,
empregamos distintos mecanismos, que
son os que se detallan a continuación.

• Páxina web propia
Na actualidade supón a principal vía de difusión externa das nosas iniciativas.
Nela informamos sobre todas as actividades da OCV e poñemos á disposición
das persoas usuarias documentos de interese ou ligazóns ás páxinas web
doutras institucións ou organizacións. Así mesmo, a través dela pode facerse
a preinscrición nas distintas accións formativas programadas ao longo do
curso académico.
Durante o ano 2018, procedemos a reestruturala para darlle unha nova
imaxe máis atraente e organizar os seus contidos de xeito que resulten o máis
accesibles posible.
Outra das vías de comunicación externa empregada pola OCV, que se utiliza
puntualmente cando a necesidade de proxección exterior da nova así o
require, é a páxina web principal da UDC:
www.udc.gal

• Intranet
Dentro da UDC, contamos tamén con outros medios propios de difusión, como
é o caso das bases de datos de voluntariado e ONG de desenvolvemento que
manexamos, e doutros grupos de correo con persoas interesadas en recibiren
información sobre cursos e conferencias centrados en temáticas relacionadas
coa cooperación para o desenvolvemento e co voluntariado social. Por tanto,
o envío de información a través do correo electrónico é unha das nosas
principais vías de comunicación.
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• Rede Galega de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento (RGCUD)
Desde a creación e posta en marcha da web da RGCUD, esta converteuse
nun recurso máis para a difusión das actividades desenvolvidas pola OCV. Así,
estas son recollidas ademais polo Observatorio de Cooperación Universitaria
ao Desenvolvemento (OCUD), que publica na súa web as nosas novas,
ampliando enormemente a difusión do noso traballo.

• Redes sociais
Desde o ano 2011 dispoñemos dun perfil en Facebook a que se pode acceder
buscando “Ocv Udc”, e que a finais do 2018 acadou máis de 1500 persoas
seguidoras. En maio de 2018 creamos a páxina udc.ocv , a que estamos
a mudarnos e en que na actualidade nos seguen cerca de 400 persoas.
Contamos ademais cunha conta en Instagram.

• Boletín informativo
O Boletín Informativo da OCV vai dirixido non só ao noso voluntariado en activo
e a aquelas persoas que nalgún momento formaron parte da organización,
senón tamén a outras organizacións e entidades que se sumaron como
subscritoras. Ao remate do ano, atinximos máis de460 persoas subscritoras
que reciben información cada 15 días, nun formato adaptado á súa lectura
nos teléfonos intelixentes.
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• Taboleiros de anuncios
A OCV dispón de taboleiros de anuncios en dous espazos físicos nas oficinas
da Coruña e Ferrol, en que a promoción das súas actividades se realiza por
medio de trípticos e carteis, os cales tamén son repartidos no resto dos
centros dos respectivos campus.

• Reunións periódicas
O persoal técnico da entidade reúnese puntualmente coas persoas
coordinadoras dos distintos programas de voluntariado en funcionamento
para coñecer o desenvolvemento destes, e poder facer os axustes pertinentes
no caso de seren necesarios. Tamén realiza continuas visitas ás entidades
con que realiza actividades en convenio para o seu seguimento conxunto, ou
recibe os seus representantes en calquera das dúas oficinas de que dispón
nos campus da Coruña e Ferrol.
Así mesmo, a dirección da OCV reúnese co seu persoal técnico con asiduidade
para avaliar a actividade do servizo e programar novas accións de iniciativa
propia ou en colaboración con outras entidades.

• Encontros informais
No mes de novembro celebrouse a XIX Festa Solidaria da OCV, que nesta
edición cambiou de localización, mais que como ano tras ano tivo lugar na
Coruña.
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• Medios de comunicación
Nalgunhas ocasións as actividades desenvolvidas pola OCV son recollidas en
distintos medios de comunicación, sobre todo na prensa escrita, mais tamén
puntualmente en televisións locais e radios, o que supón un importante pulo
para a difusión das nosas propostas.
Este ano medios como o Diario de Ferrol, La Voz de Galicia ou Ferrol 360
publicaron distintas novas e artigos xornalísticos sobre as nosas actividades.
Tamén emisoras como a COPE Ferrol ou a Ser realizaron un par de entrevistas
ao persoal técnico da OCV con motivo dalgunha actividade programada nesta
cidade. Igualmente, participamos na gravación do programa Botando unha
man, para a TVG, que amosou algunhas das actividades que se realizan na
OCV
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REDE GALEGA DE
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
AO DESENVOLVEMENTO
A Rede Galega de Cooperación
Universitaria
ao
Desenvolvemento
(RGCUD), conformada polas universidades
da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo,
grazas ao financiamento da Dirección
Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión
Europea, ten como finalidade promover
o traballo en rede entre as universidades
galegas nos eidos da cooperación
universitaria ao desenvolvemento (CUD)
e a educación para o desenvolvemento
(EPD).

No ano 2018 renovouse o convenio coa Dirección Xeral de Relacións Externas
e coa Unión Europea da Xunta de Galicia, de carácter bianual, co obxectivo
de fortalecer a RGCUD como axente de cooperación para o desenvolvemento
implicado na consecución dos ODS.
Este convenio permitiu que se puidesen levar a cabo varias actividades,
algunha das cales destacamos a continuación.

Presentación
da
Rede
Galega
de
Cooperación
Universitaria
ao
Desenvolvmento, 2014
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CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSTGRAO
Este curso levouse a cabo en colaboración co Instituto de Estudos Europeos Salvador de
Madariagada UDC e coa xestión económica por parte da FUAC, e contou cun nutrido grupo de
persoas expertas tales como Carlos Gómez Gil, Manuel Gómez Galán ou Javier Vallejo Poza,
ademais dun grupo de PDI e PAS da propia UDC.
Durante os meses de outubro e novembro de 2018 realizouse a terceira edición do Curso de
Formación Específica de Posgrao en Cooperación e Educación ao Desenvolvemento (título propio
da UDC), cunha duración total de 60 horas e con 25 persoas matriculadas que o valoraron moi
positivamente.
A finais de ano publicamos o libro “Curso de Especialización de posgrao de Cooperación e EpD”,
en cuxas 134 páxinas se recollen artigos, entrevistas e resumos das materias impartidas en cada
un dos módulos que conforman o dito curso.
Este libro, dispoñible no Repositorio da UDC, abrangue temáticas tan interesantes como o
voluntariado para a cidadanía global, as migracións e o codesenvolvemento en España, as fontes
de financiamento, os enfoques transversais en cooperación para o desenvolvemento ou a acción
humanitaria.

PÁXINA WEB
A RGCUD conta cunha páxina web propia, que se creou logo de se asinar o primeiro convenio coa
Xunta de Galicia e que se vai actualizando coas novidades que se producen nas tres universidades
galegas.
Esta web conta cunha base de datos en que, desde este último convenio bianual, se incorporou
o profesorado que traballa en cooperación universitaria para o desenvolvemento, coas súas liñas
de investigación, para poder potenciar as sinerxías entre investigadores e investigadoras das tres
universidades que traballen nas mesmas liñas.
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Tamén se introducen nesta base de datos ligazóns a traballos de fin de grao, traballos de fin
de máster, teses ou memorias de investigación que gardan relación coa cooperación para o
desenvolvemento, co fin de que sirvan como acicate para futuras investigacións máis profundas.
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OUTRA FORMACIÓN
A través deste convenio puidemos ofrecer máis formación para a comunidade universitaria,
tanto para o PDI e o PAS como para o estudantado. Algúns dos cursos que se realizaron foron os
seguintes:
•

“Curso de formación básica para o voluntariado” (16 h), con edicións na Coruña e Ferrol,
e cunha asistencia de 88 persoas. Dentro deste curso existen un par de módulos específicos
relativos á cooperación e a educación para o desenvolvemento e os ODS.

•

Obradoiro “As Universidades e o seu Rol Transformador na Consecución dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable” (4 h) impartido por Carlos Mataix e Sara Romero do Centro
de Innovación en Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano da Universidade Politécnica
de Madrid (itdUPM) , celebrado o 18 de xaneiro en Coruña e cunha asistencia de 30 persoas
do PDI e o PAS.

•

Encontro para a Transversalización dos ODS nas Competencias Transversais dos
Graos, impartido por María de los Llanos Gómez, directora do Centro de Cooperación ao
Desenvolvemento da UPV e celebrado o 11 de xuño, ao que asistiron 28 persoas.

61

MEMORIA DE ACTIVIDADES OCV 2018

Por outra banda, os días 19 e 20 de novembro, no campus Lagoas Marcosende da Universidade
de Vigo, desenvolvéronse as Xornadas “A Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento ante
a Axenda 2030”, ás cales que asistiron arredor de 50 membros da comunidade universitaria das
universidades galegas, e no que participaron nomes tan destacados no ámbito da cooperación
universitaria ao desenvolvemento e os ODS como Clara Murguialday, Pablo Martínez Osés, Ruth
Escribano ou José Antonio Alonso.
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Tipografías empregadas

Calibri Light, tamaño 10, 12 e 37
Calibri Bold, tamaño 16 e 18
Futura Md Bt, tamaño 16 e 60
Cores principais empregados
Vermello: RGB 231, 48, 43 | HEX #ea5340
Azul/Turquesa: RGB 97, 182, 175 | HEX #61b6af
Gris: RGB 87, 87, 87 | HEX #575756
Gris: RGB 178, 178, 178 | HEX #b2b2b2
Recursos web externos empregados

www.freepick.com
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