
RECEITARIO DE BENVIDA PARA AS VOLUNTARIAS  E OS  VOLUNTARIOS  
DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA

RECEITAS EN
MOVEMENTO

Os fogóns desta casa 
arrecenden a viaxes arredor do 

mundo. As sopas, cocidos e guisos 
teñen sabores de aquí e acolá, pero todos 

os pratos conseguen deixar ben quentiño o 
bandullo. Cada receita deste libro intenta encher 

algún baleiro, deses que ás veces invaden 
estómagos, corazóns e imaxinarios; e xa veredes 
como sempre o consigue. O segredo? Aderezar 

cada comida cunha chisca de compromiso, 
unha migalla de coherencia, unha bicada 

de independencia e moito, moitísimo 
entusiasmo e paixón.   



Este manual foi eleborado por Tempo de Loaira S. Coop. 
Galega a petición de Solidariedade Internacional de Galicia.

Feito en Galicia no mes de febreiro de 2016.

Esta licenza permite copiar, distribuír, exhibir os textos e 
imaxes deste documento sempre que se cumpran as 
seguintes condicións:
 
              Autoría e atribución: Deberá respectarse a autoría 
indicando o nome das autoras.

           Compartir baixo a mesma licenza: Se altera ou 
transforma esta obra, ou xera unha obra derivada, só pode 
distribuír a obra xerada baixo unha licenza idéntica a esta.



*ONGD: as ONG de 
Desenvolvemento son 

organizacións autónomas, legalmente 
constituídas e sen fins de lucro, que 

traballan en cooperación internacional para 
o desenvolvemento. Están formadas por 

cidadáns e cidadás que cren que, ademais 
da axuda entre gobernos, é precisa a 
cooperación solidaria entre os pobos 

(Coordinadora de ONGD 
Estatal, 1995).

Abrimos as portas vermellas e vemos unha estrutura de décadas. Solidariedade 
Internacional chegou a Galicia no ano 1996, envolta nas correntes de loita 
internacionalista. Ao longo de todo este tempo, SIG conseguiu facerse un espazo no sector 
da cooperación internacional en Galicia. Conformouse como unha ONGD* galega, 
consolidando a súa experiencia en tres áreas interconectadas: cooperación exterior, 
comercio xusto e educación para o desenvolvemento.

A súa misión? Promover a xustiza social a través de proxectos de cooperación 
internacional, axuda humanitaria e de emerxencia, educación para o desenvolvemento e 
sensibilización, comercio xusto e a través de accións de presión política.

Pero realmente, se temos que definir a SIG nunca tirariamos do termo ONGD, nin do 
de entidade ou organismo. Solidariedade Internacional de Galicia é realmente as 
persoas que a conforman; persoas que entenden a solidariedade como un xeito de 
ser e de estar no    mundo; persoas comprometidas e coherentes co seu pensar, sentir, 
facer e actuar. Persoas apaixonadas, dinámicas con experiencia e profesionalidade.

Penetrar na cociña de Solidariedade 
Internacional vaiche permitir coñecelas.



- Non obrigatoriedade.

- Non retribución económica.

- Desenvolvemento de 

actividades solidarias, cun 

interese social.

- Actividades enmarcadas 

dentro das fins de SIG.

4 ingredientes basicos ç

do voluntariado

Dentro de Solidariedade Internacional de Galicia, o voluntariado ten espazo para 
xerar novas propostas, ideas e actividades que apoian e complementan as estratexias 
de SIG. Pero, sobre todo, ser parte do grupo de voluntarios e voluntarias desta entidade 
propicia a reflexión crítica e unha análise da realidade continua e constante..

Querido e querida comensal. Se estás a ler estas páxinas é porque, dalgún xeito, 
comezaches xa a establecer un vínculo de voluntariado con Solidariedade 
Internacional de Galicia. Que significa isto? Para as cociñeiras destes fogóns, o 
voluntariado é unha ferramenta de participación social que permite dar resposta ás 
inquietudes de colaboración das persoas. Por iso o voluntariado en SIG enténdese 
coma unha representación da cidadanía que aposta por un modelo de sociedade 
máis xusto e equitativo.

Solidariedade Internacional entende que as persoas voluntarias son 
axentes de cambio social.



A COCINA 
ITINERANTE

QUE ALIMENTA
OS BALEIROS



Orixe do prato: A Educación para o 
Desenvolvemento (EpD) é un paradigma 
educativo que nace totalmente vinculado ao 
sector da cooperación internacional para o 
desenvolvemento e que foi evolucionando ao seu 
carón. A partir dos anos 90, a EpD comezou a 
reivindicar a súa entidade propia como 
ferramenta educativa que permite dar resposta ás 
principais problemáticas globais ás que se 
enfronta o noso mundo. Nesta liña fálase de 
Educación para a Cidadanía Global, ámbito de 
traballo da EpD no que Solidariedade 
Internacional estase a constituír como referente 
en Galicia.

Ingredientes: Todo proceso de Educación para 
a Cidadanía Global debe incluír:

· Litros e litros de participación
· Conciencia crítica
· Cuarto e metade de corresponsabilidade
· Moito coñecemento das realidades doutros 
países e do propio contexto local
· Catro culleradas de interconexión entre 
realidades de diferentes latitudes 
· Un chisco de loita contra a pobreza, 
interculturalidade, ecoloxía, igualdade de xénero e 
dereitos humanos

Trucos para darlle intensidade ao 
prato: Todos os ingredientes deben removerse 
con culleres feitas con dignidade.
 

O toque de Solidariedade Internacional 
de Galicia: Son moitos os anos que leva SIG 
mellorando a súa receita, dándolla a probar a 
diferentes concellos e centros educativos de toda 
Galicia. Isto failles concibir a elaboración do prato 
como algo vivo e dinámico que se vai adaptando aos 
tempos e contextos nos que se vai cociñando. Dende 
Solidariedade Internacional entenden que a 
Educación para o Desenvolvemento é un proceso 
socioeducativo permanente e holístico (é dicir, que 
ten en conta a interconexión existente nun mundo 
globalizado entre as problemáticas locais e as 
dinámicas globais).

Así, na proposta de SIG están collendo forza os 
seguintes elementos:

buscar a continuidade do labor levado a cabo en 
concellos e centros educativos

promover metodoloxías experienciais, participativas 
e participadas que lles permitan ás persoas chegar 
aos distintos temas mediante o sentir, pensar e facer, 
sendo protagonistas do proceso educativo.

 dotar de coherencia ás intervencións de EpD a 
través da unificación das temáticas a tratar, tendo 
en conta as seguintes prioridades:
- tratar as temáticas dos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable (ODS)*, afondando 
nas causas principais das problemáticas para non 
caer no voluntarismo, nin no paternalismo 
asistencialista que só parchea.
- visibilizar os proxectos de Cooperación 
Internacional (ver receita nº 3)
- traballar o consumo responsable e o comercio 
xusto (ver receita nº 2)
- traballar a multiculturalidade como elemento 
transversal
- priorizar as intervencións no rural galego
- manter e alimentar a liña de Investigación para o 
Desenvolvemento levada a cabo en colaboración 
con Universidade de A Coruña

RECEITA NUMERO 1: 
EDUCACION PARA O DESENVOLVEMENTO

*ODS: No Cumio para o Desenvolvemento Sustentable que tivo lugar en setembro do ano 2015, os Estados Membro 
da ONU aprobaron a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, que inclúe un conxunto de 17 Obxectivos 
do Desenvolvemento Sustentable para poñer fin á pobreza, loitar contra a desigualdade e a inxustiza e facerlle 
fronte ao cambio climático. Máis información: http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/  

,
,



É que é moi doado 
falar cando ves as 

cousas de lonxe. Ou 
algunhas persoas que van alí 

unha semana non poden 
transmitir ben o que alí pasa. En 
cambio eles si que poden, porque 

naceron niso, viviron niso, e 
algúns morreron niso. 

(testemuño do alumnado 
galego participante no 

proxecto) 

As cociñas son espazos de moita experimentación e creatividade. Mestúranse ingredientes e 
condimentos guiados pola experiencia e a innovación, ata chegar a ese sabor único que pode 
marcar un fito neses fogóns. A mestura máxica de Solidariedade Internacional chámase O 
Tesouro de Acahualinca, un proxecto de Educación para o Desenvolvemento impulsado entre 
agosto de 2012 e xuño de 2013 en 13 centros galegos de Educación Secundaria. 

Consello! Degusta este prato mentres escoitas esta canción que se canta en Acahualinca, 
a Terra dos Xirasoles: https://www.youtube.com/watch?v=uQvg4WqZ9LA

O Tesouro de Acahualinca nace a raíz dun proxecto de cooperación internacional en Nicaragua 
no que SIG estivo participando dende o ano 2009. Nese proxecto de cooperación, SIG traballou 
coa ONG nicaraguana Dos Generaciones para a creación e o fortalecemento dun Centro de 
Formación Laboral no barrio de Acahualinca, en Managua. Dende o Departamento de EpD de 
Solidariedade Internacional aproveitouse ese traballo de cooperación para crear sinerxías e 
formular un proxecto educativo que tivo como obxectivo achegar a realidade dese barrio de 
Nicaragua ao alumnado e profesorado galego. Así foi como se cociñou este prato transoceánico:

1) Recollida de información sobre a intervención de cooperación en Nicaragua: unha 
voluntaria de SIG, estudante de Educación Social que realizou prácticas na propia entidade, 
viaxou a Nicaragua para recompilar información sobre o proxecto. Alí coñeceu a Yelda, Paola e 
a Juan, as tres persoas nicaraguanas imprescindibles nesta receita.

2) Primeira visita aos 13 centros: Neste primeiro encontro, realizouse un obradoiro participativo 
dirixido polas educadoras de SIG co obxectivo de comezar a achegar a problemática das 
desigualdades internacionais ás mozas e mozos galegos.

3) Segunda visita aos 13 centros: Foi nesta segunda visita onde participaron Yelda, Paola e 
Juan; que mantiveron un diálogo moi significativo cos mozos e mozas galegas a través do que 
foron relatando as súas historias de vida. 

4) Concurso de vídeo participativo: Para rematar, o alumnado dos centros participaron nun 
concurso de vídeo participativo e colaborativo organizado por SIG no que tiñan que crear as súas 
propias pezas audiovisuais. O premio deste concurso foi a asistencia a un concerto do grupo 
Pachamama Crew.



Orixe do prato: A Educación para o 
Desenvolvemento (EpD) é un paradigma 
educativo que nace totalmente vinculado ao 
sector da cooperación internacional para o 
desenvolvemento e que foi evolucionando ao seu 
carón. A partir dos anos 90, a EpD comezou a 
reivindicar a súa entidade propia como 
ferramenta educativa que permite dar resposta ás 
principais problemáticas globais ás que se 
enfronta o noso mundo. Nesta liña fálase de 
Educación para a Cidadanía Global, ámbito de 
traballo da EpD no que Solidariedade 
Internacional estase a constituír como referente 
en Galicia.

Ingredientes: Todo proceso de Educación para 
a Cidadanía Global debe incluír:

· Litros e litros de participación
· Conciencia crítica
· Cuarto e metade de corresponsabilidade
· Moito coñecemento das realidades doutros 
países e do propio contexto local
· Catro culleradas de interconexión entre 
realidades de diferentes latitudes 
· Un chisco de loita contra a pobreza, 
interculturalidade, ecoloxía, igualdade de xénero e 
dereitos humanos

Trucos para darlle intensidade ao 
prato: Todos os ingredientes deben removerse 
con culleres feitas con dignidade.
 

O toque de Solidariedade Internacional 
de Galicia: Son moitos os anos que leva SIG 
mellorando a súa receita, dándolla a probar a 
diferentes concellos e centros educativos de toda 
Galicia. Isto failles concibir a elaboración do prato 
como algo vivo e dinámico que se vai adaptando aos 
tempos e contextos nos que se vai cociñando. Dende 
Solidariedade Internacional entenden que a 
Educación para o Desenvolvemento é un proceso 
socioeducativo permanente e holístico (é dicir, que 
ten en conta a interconexión existente nun mundo 
globalizado entre as problemáticas locais e as 
dinámicas globais).

Así, na proposta de SIG están collendo forza os 
seguintes elementos:

buscar a continuidade do labor levado a cabo en 
concellos e centros educativos

promover metodoloxías experienciais, participativas 
e participadas que lles permitan ás persoas chegar 
aos distintos temas mediante o sentir, pensar e facer, 
sendo protagonistas do proceso educativo.

 dotar de coherencia ás intervencións de EpD a 
través da unificación das temáticas a tratar, tendo 
en conta as seguintes prioridades:
- tratar as temáticas dos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable (ODS)*, afondando 
nas causas principais das problemáticas para non 
caer no voluntarismo, nin no paternalismo 
asistencialista que só parchea.
- visibilizar os proxectos de Cooperación 
Internacional (ver receita nº 3)
- traballar o consumo responsable e o comercio 
xusto (ver receita nº 2)
- traballar a multiculturalidade como elemento 
transversal
- priorizar as intervencións no rural galego
- manter e alimentar a liña de Investigación para o 
Desenvolvemento levada a cabo en colaboración 
con Universidade de A Coruña

RECEITA NUMERO 2: 
COMERCIO XUSTO

*ODS: No Cumio para o Desenvolvemento Sustentable que tivo lugar en setembro do ano 2015, os Estados Membro 
da ONU aprobaron a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, que inclúe un conxunto de 17 Obxectivos 
do Desenvolvemento Sustentable para poñer fin á pobreza, loitar contra a desigualdade e a inxustiza e facerlle 
fronte ao cambio climático. Máis información: http://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/  
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