


	
	 	
	 	

	
	
	

ORGANIZA:	 COLABORA:	

Implicadas/os	No	Desenvolvemento	(www.implicadas.com)	pon	en	marcha	a	súa	IV	andaina	

solidaria:	 “Dá	 o	 paso.	 IV	 andaina	 solidaria	 Implicadas	No	Desenvolvemento	 pola	 Ribeira	

Sacra”	 coa	 colaboración	 de	 Mindfulness	 y	 naturaleza:	 rutas	 conscientes,	

(http://rutasconscientes.blogspot.com.es/),	 Masaje	 Ayurvédico	 Piero	 Piga	

(www.masajeayurvedico.es)	 e	 o	 albergue	 A	 Fábrica	 da	 Luz	

(http://afabricadaluz.com/?lang=gl)		

Nesta	ocasión,	e	 xa	que	nos	 imos	desprazar	a	unha	 zona	 como	a	Ribeira	 Sacra,	

cremos	 interesante	 poder	 ofertar	 unha	 actividade	 que	 comprenda	 toda	 a	 fin	 de	 semana	

podendo	elixir	participar	o	sábado	22,	o	domingo	23	ou	ambos.		

	

SÁBADO	22:	MINDFULNESS	E	NATUREZA	polo	entorno	de	Parada	de	

Sil	durante	o	día.		
Pola	 noite,	 despois	 da	 cea,	 	 XOGO	 TRIVIAL	 DE	 IMPLICADAS	 (podedes	 ir	

practicando	 se	 descargades	 a	 App	 SUMA	 con	 Implicadas	 no	 voso	 móbil,	 é	 gratuíta!	

http://www.implicadas.net/suma-con-implicadas/	).		

	

DOMINGO	 23:	 IV	 ANDAINA	 SOLIDARIA	 IMPLICADAS	 NO	

DESENVOLVEMENTO	POLA	RIBEIRA	SACRA.		
	

	

Esta	actividade	queda	supeditada	ao	seguinte	REGULAMENTO:	
	

Os	obxectivos	que	se	pretenden	conseguir	a	través	desta	actividade	son:		

-	 Recadar	 fondos	 para	 os	 proxectos	 que	 Implicadas	 ten	 agora	 mesmo	 en	 marcha	 na	 India:	

programa	 de	 Erradicación	 do	 Infanticidio	 feminino	 (Salem)	 e	 programa	 de	 Empoderamento	 das	

mulleres	(Tiruchy).		

-	 Dar	a	coñecer	a	organización	e	a	labor	que	realiza	dende	fai		xa	18	anos	á	cidadanía	galega.	

-												Descargar	a	aplicación	SUMA	con	Implicadas	e	xogar	ao	trivial	para	coñecer	aspectos	sobre	a	

cooperación,	o	 feminismo,	o	 traballo	que	realiza	 Implicadas...	 e	 interactuar	coas	persoas	partícipes	

do	xogo.			

-	 Descubrir	 e	 sentir	paisaxes	naturais,	 concretamente	no	entorno	da	Ribeira	 Sacra,	 	 grazas	 a	

unha	xornada	deportiva	onde	se	vivenciará	a	solidariedade,	o	encontro	coa	natureza	e	coas	persoas	

participantes.	

-												Introdución	á	práctica	do	mindfulness	nun	entorno	natural	como	é	a	Ribeira	Sacra.		

	



	
	 	
	 	

	
	
	

ORGANIZA:	 COLABORA:	

INSCRICIÓNS:	

Faranse	 a	 través	 da	 seguinte	 ligazón:	 (podedes	 atopar	 o	 link	 na	 páxina	 web	 de	

Implicadas,	www.implicadas.com)		

https://docs.google.com/forms/d/1msBTirNhQFhviVrjLlY9J4Zot2lbHZlSq-M0-uOMNOo/edit	
	

Prazo	máximo	para	anotarse:	xoves	20	de	outubro		

As	 prazas	 son	 limitadas.	 75	 en	 total.	 No	 albergue	 A	 Fábrica	 da	 Luz	

(http://afabricadaluz.com/?lang=gl)	 temos	 dispoñibles	 18	 prazas	 para	 a	 xente	 que	 decida	
quedarse	a	durmir.	Outorgaranse	por	rigorosa	orde	de	inscrición.		

PREZOS:	

- SÓ	a	actividade	de	mindfulness	do	día	22:	12	euros.		

- SÓ	a	andaina	do	día	23:	12	euros.		

- Pernocta+cea+almorzo+actividade	de	mindfulness:	38	euros.		

- Pernocta+cea+almorzo+andaina:	38	euros.		

- Pernocta+cea+almorzo+andaina+comida	 día	 23	 (bocadillo,	 auga	 e	

froita):	43	euros.		

- Fin	de	semana	completo	con	Implicadas:	50	euros.		

PAGO:		

O	pago	 farase	a	 través	de	calquera	destas	dúas	contas	bancarias	de	 Implicadas/os	

No	Desenvolvemento:		

ABANCA	ES86	2080	0531	1130	4001	0798	

TRIODOS:	ES48	1491	0001	2921	3891	4227	
	

Mentres	non	se	faga	o	pago	a	inscrición	non	está	feita.	Obrigatorio	

mandar	ao	seguinte	correo	electrónico	a	xustificación	de	pago:	

secretaria@implicadas.com	
	

	

	

	



	
	 	
	 	

	
	
	

ORGANIZA:	 COLABORA:	

DESCRICIÓN	DE	CADA	UNHA	DAS	ACTIVIDADES:		

SÁBADO	22	DE	OUTUBRO:		

• INTRODUCCIÓN	AO	MINDFULNESS	NA	NATUREZA	 (prácticas	 conscientes	de	

técnicas	de	progresión	no	medio	natural,	observación	consciente	e	respiración	consciente	no	

entorno	de	Parada	do	Sil,	Ourense).		

HORA:	ás	12:30h.		

LUGAR	DE	ENCONTRO:	Albergue	A	Fábrica	da	Luz	(Parada	de	Sil,	Ourense).		

Como	 chegar?	 Toda	 a	 información	 detallada	 no	 web:	 http://afabricadaluz.com/	

(http://afabricadaluz.com/?page_id=22)			

Dispoñemos	dun	vehículo	de	8	prazas.	Se	queredes	utilizar	este	servizo	a	saída	será	dende	

BETANZOS	o	sábado	23	ás	10:00h.	Coa	opción	de	regresar	o	domingo	despois	de	rematar	a	

andaina	 ata	 Betanzos	 (TEDES	 QUE	 NOTIFICALO	 NO	 CORREO	 CANDO	 MANDEDES	 O	

XUSTIFICANTE	DE	PAGO.	AS	PRAZAS	OUTORGARANSE	POR	RIGUROSA	ORDE	DE	INSCRICIÓN).		

	

• Despois	da	cea:	xogo	do	TRIVIAL	IMPLICADAS	NO	DESENVOLVEMENTO		

	

DOMINGO	23	DE	OUTUBRO:		

• 	“Dá	 o	 paso.	 IV	 andaina	 solidaria	 de	 Implicadas/os	 No	 Desenvolvemento	

pola	Ribeira	Sacra”.		
	

• Esta	actividade	está	aberta	á	participación	de	todas	as	persoas	que	o	desexen	

e	 queiran	 colaborar	 con	 Implicadas	 No	 Desenvolvemento	 e	 gozar	 dunha	 paisaxe	 natural	

como	é	 a	 Ribeira	 Sacra.	 A	 ruta	 presenta	 varias	 alternativas	 para	 aquelas	 persoas	 que	non	

queiran	ou	non	poidan	realizar	a	camiñata	completa.		

As	 persoas	 inscritas	 aceptan	 o	 especificado	 neste	 regulamento	 e	 as	 indicacións	 do	

monitorado	na	ruta.	A	participación	das	crianzas	queda	supeditada	á	autorización	expresa	da	

súa	nai/pai/titor/a	e	deben	ir	acompañadas/os	por	unha	persoa	maior	de	idade.		

HORA:	11:00h	

LUGAR	DE	ENCONTRO:	Albergue	A	Fábrica	da	Luz	(Parada	de	Sil,	Ourense).		

Como	 chegar?	 Toda	 a	 información	 detallada	 no	 web:	 http://afabricadaluz.com/	

(http://afabricadaluz.com/?page_id=22)			

	

• Todas	 as	 persoas	 participantes	 recibirán	 de	 Implicadas	 unha	 bolsa	 da	

organización	 cun	 pequeno	 agasallo.	 Ademais,	 cada	 participante	 terá	 un	 número	

(corresponderase	segundo	a	súa	orde	de	inscrición)	e	ao	final	da	ruta	o	día	23	celebrarase	un	

sorteo	de:		

-	Un	bono	dunha	masaxe	aiurvédica.	

-	Un	lote	de	merchandising	de	Implicadas	No	Desenvolvemento.		
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• Se	 o	 tempo	 meteorolóxico	 é	 moi	 adverso	 a	 actividade	 suspenderase	 e	

realizarase	noutra	data.	De	darse	o	caso,	a	organización	poñerase	en	contacto	con	cada	unha	

das	persoas	inscritas.	De	non	ser	así,	a	actividade	realizarase	segundo	o	acordado.		

• Toda	 a	 información	 en	 www.implicadas.com,	 escribindo	 a	

secretaria@implicadas.com	ou	no	teléfono:	626091516.	
	

RECOMENDACIÓNS:			

-	Levar	calzado	cómodo	e	flexible,	preferiblemente	botas	de	montaña.	

-	Levar	outra	muda	completa.		

-	Levar	roupa	axeitada	para	a	actividade	e	vendo	as	condicións	meteorolóxicas	coas	que	coincidamos.	

Pantalóns	longos,	chuvasqueiro,	luvas...	

-	Levar	bastóns,	facilitaranos	a	camiñata.	

-	Hidratarse	a	miúdo	bebendo	auga.	

-	Protexer	a	pel	e	os	ollos	con	protección	solar	e	gafas	de	sol.		

-	Non	arrancar,	cortar	ou	deteriorar	a	vexetación.	

-	 Non	 esquecer	 que	 no	 monte	 hai	 que	 cumprir	 unhas	 normas:	 respecta	 a	 flora,	 a	 fauna	 e	 o	

patrimonio	etnográfico.	

-	Non	arroxar	lixo	e	se	o	atopas,	por	favor	recólleo	e	deposítao	nos	lugares	acondicionados	para	tal	
fin.	

-	Non	alterar	a	tranquilidade	natural	con	ruídos,	altofalantes	ou	luces	innecesarias.	

-	Non	tirar	cabichas	de	cigarros	prendidas	ou	apagadas	xa	que	poden	provocar	incendios.	

-	Seguir	os	camiños	sinalados.	
	

DESTINO	DA	RECADACIÓN:			

A	 recadación	 resultante	 de	 cada	 inscrición	 irá	 destinada	 a	 apoiar	 e	 dar	 continuidade	 aos	

programas	de	cooperación	ao	desenvolvemento	que	Implicadas	No	Desenvolvemento	ten	na	India:	

“ERRADICACIÓN	DO	INFANTICIDIO	FEMININO”	en	Salem	e	“EMPODERAMENTO	DE	MULLERES	II”	en	

Tiruchy.		

Implicadas/os	No	Desenvolvemento	é	unha	ONG	galega	de	cooperación	ao	desenvolvemento	

fundada	no	 ano	 1998	 e	 de	 base	 voluntaria.	 Conta	 con	 aproximadamente	 60	 persoas	 voluntarias	 e	

unha	 soa	 persoa	 contratada	 en	 Galicia	 a	 media	 xornada.	 	 O	 seu	 obxectivo	 é	 traballar	 a	 prol	 da	

erradicación	 da	 pobreza	 nas	 comunidades	 máis	 afectadas	 por	 ela,	 en	 concreto	 coas	 mulleres,	 na	
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procura	 da	 igualdade	 de	 xénero,	 a	 través	 da	 eliminación	 das	 estruturas	 de	 opresión	 Norte-Sur	 e	

contribuír	a	que	todas	as	persoas	teñan	unha	vida	digna.	

Dende	 os	 seus	 comezos	 Implicadas	 desenvolve	 proxectos	 de	 cooperación	 baseados	 na	

igualdade	 de	 xénero	 e	 na	 autosuficiencia	 das	 comunidades,	 traballando	 man	 a	 man	 coas	

organizacións	civís	do	Sur.	Unhas	das	tarefas	principais	de	Implicadas	en	Galicia	é	a	sensibilización	da	

nosa	sociedade	sobre	a	pobreza,	as	súas	causas	e	as	súas	solucións,	para	conseguir	un	mundo	máis	

xusto	e	solidario.	

O	 programa	 ERRADICACIÓN	 DO	 INFANTICIDIO	 FEMININO	 en	 Salem	 é	 unha	 iniciativa	

promovida	por	Implicadas	e	a	ONG	támil	People's	Development	Initiatives	(PDI)	en	colaboración	con	

numerosos	 actores	 locais	 (goberno,	 feministas,	 activistas)	 dende	 2007	 para	 tentar	 poñer	 fin	 ao	

infanticidio.	É	esta	unha	 forma	de	violencia	extrema	contra	as	mulleres	pola	 cal	unha	comunidade	

admite	 que	 se	 asasinen	 as	 nenas	 acabadas	 de	 nacer	 pola	 baixa	 consideración	 social	 das	mulleres.	

Esta	práctica	leva	a	que	a	pirámide	de	sexos	estea	invertida	para	o	distrito	de	Salem	(hai	máis	homes	

que	mulleres,	 o	 cal	 contradí	 a	 tendencia	natural)	 e	que	de	 cada	1000	nacidos	 falten	200	nenas.	O	

noso	programa	traballa	en	catro	bloques	do	distrito	de	Salem,	cunha	poboación	de	máis	de	200.000	

persoas,	 e	 incide	 en	 aspectos	 paliativos	 como	 o	 seguimento	 de	mulleres	 embarazadas	 pero	 o	 seu	

obxectivo	último	é	contribuír	a	un	cambio	nos	patróns	de	xénero	que	faga	inadmisible	toda	forma	de	

violencia	contra	as	mulleres.	

ACTIVIDADES	

•	APOIO	ÁS	MULLERES	EMBARAZADAS	E	ÁS	SÚAS	FAMILIAS	

Acotío,	as	traballadoras	de	base	desenvolven	sesións	personalizadas	coas	

mulleres	e	as	súas	familias	nas	súas	casas,	nas	que	tratan	temas	relativos	

ao	xénero,	alimentación,	saúde	e	hixiene.		

As	sesións	comezan	dende	que	a	muller	entra	no	programa	e	continúa	ata	

o	parto.	A	partir	de	aí,	se	o	bebé	é	unha	meniña,	faise	seguimento	ata	18	

meses	para	evitar	que	a	nena	sexa	asasinada	ou	abandonada,	caso	no	que	as	sesións	continúan	coa	

mesma	 intensidade,	 sobre	 todo	 centrándose	 nos	 aspectos	 de	 xénero.	

Ademais,	 o	 persoal	 de	 base	 identifica	 os	 casos	 nos	 que	 as	 mulleres	 reciben	 fortes	 presións	 para	

“producir”	un	varón	e	os	derivan	ás	asesoras	especializadas,	que	visitan	ás	mulleres	e	ás	familias	para	

apoialas	e	tentar	cambiar	as	actitudes	a	través	do	diálogo	e	tamén	aseguran	a	protección	da	nena.		



	
	 	
	 	

	
	
	

ORGANIZA:	 COLABORA:	

•	 ACTIVIDADES	 PARA	 O	 CAMBIO	 NAS	 PERCEPCIÓNS	 E	 COMPORTAMENTOS	 DE	 XÉNERO		

Se	ben	as	actividades	anteriores	son	importantes,	dende	o	enfoque	do	

programa	 o	 fundamental	 é	 cambiar	 as	 percepcións	 de	 xénero	 que	

permiten	 que	 exista	 o	 infanticidio	 e	 outras	 formas	 de	 violencia	 de	

xénero	 relacionada.	Para	 isto	 trabállase	con	diferentes	estratexias	que	

de	seguido	detallamos.	

	

Formación	de	grupos	de	axuda	mutua	e	aforro.	Esta	importante	ferramenta	facilita	que	as	mulleres	

teñan	acceso	 ao	 capital	 para	negocios	ou	necesidades	 correntes	do	día	 a	día,	 pero	 tamén	 cumpre	

unha	importante	función	en	canto	ao	seu	empoderamento,	xa	que	son	unha	fonte	de	apoio	mutuo	e	

melloran	a	súa	autoestima	e	capacidades	de	acción	política.	

Capacidades	 para	 a	 vida	 para	 adolescentes.	 Co	 obxectivo	 de	 sensibilizar	 á	 mocidade	 sobre	 a	

igualdade	de	xénero	e	mellorar	as	súas	capacidades	xerais	organízanse	cursos	de	dúas	tardes	nos	que	

se	 tratan,	 ademais	 do	 tema	 xeral	 da	 igualdade	 de	 xénero,	 temas	 como	 resolución	 de	 problemas,	

empatía,	 relacións	 interpersoais,	 pensamento	 crítico,	 comunicación,	 pensamento	 creativo,	 xestión	

do	estrés.	coñecemento	propio,	toma	de	decisións	ou	xestión	das	emocións.	

Formación	 de	 clubs	 de	 xénero.	 O	 persoal	 do	 proxecto	 falou	 coa	

mocidade	 para	 crear	 clubs	 de	 xénero	 co	 obxectivo	 de	 provocar	

cambios	neste	sentido	nas	e	nos	integrantes	e	en	toda	a	comunidade.	

A	mocidade	 amosouse	moi	 disposta.	O	 programa	 fai	 fincapé	 tamén	

no	 papel	 fundamental	 da	mocidade	 na	 erradicación	 do	 infanticidio.	

Os	resultados	están	a	ser	moi	positivos	porque	as	e	os	integrantes	dos	clubs	comezaron	a	informar	ao	

persoal	sobre	casos	de	risco	de	infanticidio.	

Campañas	de	teatro	de	rúa.	O	teatro	de	rúa	é	unha	ferramenta	para	provocar	debate	e	transformar	

os	 papeis	 de	 xénero.	 O	 programa	 conta	 cun	 equipo	 voluntario	 de	 10	 mulleres,	 incluídas	 as	

traballadoras	 do	 proxecto,	 que	 realizan	 actuacións	 en	 lugares	 públicos	 das	 aldeas	 para	 difundir	

mensaxes	 contra	 o	 infanticidio	 e	 outros	 aspectos	 relativos	 á	 igualdade	 de	 xénero,	 dende	 a	

alfabetización	aos	matrimonios	de	adolescentes.		

Centro	de	apoio	ás	mulleres.	O	proxecto	conta	tamén	cun	centro	de	apoio	ás	mulleres,	dotado	de	

persoal	cualificado,	como	un	avogado	e	unha	activista	feminista.	As	mulleres	da	comunidade	poden	
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acudir	ao	centro	para	buscar	asesoramento	e	axuda	en	casos	de	violencia	e	outros	problemas	graves	

aos	que	se	enfrontan	como	bigamia,	herdanzas,	abandono	familiar,	etc.	

O	outro	programa	vixente	é	EMPODERAMENTO	DE	MULLERES	II	en	Tiruchy.	

Empoderamento	de	mulleres	II	é	unha	iniciativa	promovida	por	Implicadas	e	a	

ONG	támil	People's	Development	Initiatives	(PDI),	no	distritos	de	Tiruchirapalli.	

Leva	en	marcha	dende	2008	co	obxectivo	de	conseguir	o	empoderamento	das	

mulleres	e	un	desenvolvemento	con	enfoque	de	xénero	a	todos	os	niveis	entre	

as	comunidades	empobrecidas.		

ACTIVIDADES:	
•	EMPODERAMENTO	DE	MULLERES		
	
Formación	 de	 grupos	 de	 axuda	 mutua	 e	 aforro.	 Esta	 valiosa	 ferramenta	 facilita	 que	 as	 mulleres	
teñan	acceso	 ao	 capital	 para	negocios	ou	necesidades	 correntes	do	día	 a	día,	 pero	 tamén	 cumpre	
unha	función	fundamental	en	canto	ao	seu	empoderamento,	xa	que	son	unha	fonte	de	apoio	mutuo	
e	melloran	a	súa	autoestima	e	capacidades	de	acción	política.	
	

Alfabetización	 de	 mulleres	 adultas.	O	 programa	 tenta	 superar	 o	 analfabetismo	 imperante	 sobre	

todo	 entre	 as	 mulleres	 cun	 programa	 específico	 axustado	 ás	 súas	 necesidades	 a	 través	 do	 cal	 as	

traballadoras	de	base	van	identificando	e	visitando	regularmente	ás	mulleres	analfabetas.	As	clases	

impártense	de	forma	diaria	na	casa	das	interesadas	durante	as	horas	que	teñen	libre	durante	o	día	e	

tentando	reunir	a	varias	beneficiarias	nunha	mesma	casa	para	aumentar	a	eficiencia.	

Atención	a	mulleres	embarazadas.	O	proxecto	presta	atención	especial	á	 saúde	das	mulleres	e	 fai	

seguimento	das	mulleres	embarazadas	para	asegurar	a	vacinación	e	seguimento	médico	axeitado.	

•	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS	

	
Clases	de	apoio.	Para	compensar	a	falta	de	apoio	familiar	na	educación	(debido	ao	analfabetismo	dos	
proxenitores	 ou	 outras	 circunstancias)	 e	 para	 axudar	 ás	 crianzas	 a	 mellorar	 na	 educación,	
especialmente	ás	nenas,	o	proxecto	puxo	en	marcha	clases	de	apoio	en	todos	os	suburbios	e	aldeas	
incluídas	neste.	Cada	día	á	tardiña	as	nenas	e	nenos	reúnense	coa	traballadora	de	base	para	repasar	
temas,	facer	os	deberes	ou	aprender	novos	contidos.	
	

Centro	 de	 informática.	O	 proxecto	 conta	 cun	 centro	 de	 informática	 para	 proporcionar	 formación	

sobre	todo	a	mozas	de	xeito	que	poidan	acceder	a	un	mellor	emprego.	

Xuntanzas	 entre	 familias	 e	 profesorado.	 Para	 mellorar	 a	

implicación	das	 familias	na	educación	das	crianzas	e	con	especial	

énfase	na	asistencia	dos	pais	como	medida	correctora	de	xénero,	

o	 programa	 organiza	 xuntanzas	 regulares	 co	 profesorado	 para	

debater	e	orientar	ás	familias	sobre	a	importancia	da	educación	e	

o	traballo	das	súas	fillas	e	fillos.		


