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1. INTRODUCIÓN 

Os últimos informes de ACNUR dinnos que as guerras, a violencia e a persecución 
conduciron a que o desprazamento forzado no mundo alcance un novo máximo 
histórico en 2017, por quinto ano consecutivo. 

No seu informe estatístico anual Tendencias Globais (Global Trends), ACNUR, a Axencia 
da ONU para os Refuxiados, eleva a 68,5 millóns as persoas desprazadas pola forza a 
finais de 2017, entre elas e de salientar ás forzadas polo cambio climático. De todas elas, 
16,2 millóns víronse forzadas a desprazarse dentro e fóra das fronteiras do seu país durante 
o ano 2017, xa sexa por primeira vez ou de xeito reiterado, o que deixa constancia da 
magnitude da poboación que se está desprazando, equivalente a 44.500 persoas cada 
día, ou a unha persoa cada dous segundos. 

O número de refuxiados que fuxiu dos seus países para escapar dos conflitos e a 
persecución ascende a 25,4 millóns dos 68,5 millóns de persoas desprazadas. Esta cifra 
supón un incremento de 2,9 millóns respecto 2016 e o maior aumento rexistrado xamais 
por ACNUR nun só ano. Por outra banda, os solicitantes de asilo que se atopaban á 
espera dunha decisión sobre as súas solicitudes de asilo a 31 de decembro de 2017 
aumentaron nuns 300.000 ata alcanzar os 3,1 millóns. O número de persoas desprazadas 
dentro dos seus propios países foi de 40 millóns, unha cifra lixeiramente inferior aos 40,3 
millóns de 2016. 

En definitiva, en 2017 o número de refuxiados en todo o mundo superaba xa a 
poboación de Australia, mentres que o de desprazamentos forzados practicamente 
igualaba á poboación de Tailandia. En todo o mundo, unha de cada 110 persoas 
atópase desprazada pola forza. 

Ademais, a principios de 2016, a cifra de persoas refuxiadas pola guerra en Siria era de 
arredor 5 millóns de homes, mulleres, anciáns e nenos, o que converte esta fuxida nun dos 
maiores éxodos da historia recente, que afecta a case o 25% da poboación total de Siria.  

A guerra civil siria causa máis desprazados ca calquera outro conflito no mundo. Todos os 
días 6.000 persoas foxen do país e das bombas para, en ocasións, encontraren a morte 
polas dificultades da viaxe, a intolerancia dos países, o maltrato das policías e os 
exércitos, a inseguridade e a dureza da travesía, etc.  

Pero con seren impoñentes esta cifras, súmase a este drama o das persoas refuxiadas 
polo Cambio Climático, que segundo os informes da ONU, nos próximos trinta anos o 
número de persoas que van necesitar refuxio por esa causa pode chegar a oscilar 
entre 250 e 1000 millóns. A maioría serán desprazados no seu propio territorio e uns 
poucos, os que teñan máis recursos, poderán intentar cambiar de país. 

Os gobernos da Unión Europea tentan negar esta realidade tan próxima, e condenan as 
persoas refuxiadas ao abandono e ao silencio no canto de estableceren corredores 
humanitarios que faciliten a viaxe ao que foxe da guerra.  
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A propaganda xenófoba procura utilizar o medo dos cidadáns europeos, vítimas da crise 
do sistema, para presentar as persoas solicitantes de refuxio como competidoras polos 
escasos recursos e como perigosos integristas subversivos. Pretenden así facer esquecer 
que moitos dos nosos maiores sufriron guerras e persecucións e víronse obrigados a 
solicitar refuxio noutros países durante a ditadura.  

Os grandes medios de información convértense en altofalantes desta propaganda oficial 
de rexeitamento e temor, tratando de estigmatizar as persoas refuxiadas e mesturando o 
seu medo real co alimento doutros medos manipulados. 

As crises humanitarias bátennos constantemente, e cada día vemos como se vulneran os 
dereitos humanos en máis lugares do mundo. Mentres tanto, recórtanse dereitos 
democráticos e conquistas sociais onde aínda subsisten. 

 

Actividades en Acampa. 

Foto Claudia Silva 

Somos moitas as persoas e organizacións que non nos conformamos co papel de 
espectadoras e tratamos de dar resposta, de solidarizarmos, de encontrar ferramentas 
para facer fronte colectivamente a unha ameaza demasiado grande e cruel. Pero a 
realidade é que estamos atomizados en centos de iniciativas, temos moita enerxía pero 
dispersa, e isto debilita a efectividade das accións. 

Hoxe, máis ca nunca, cómpre o traballo unitario e de sensibilización que contrarreste a 
desinformación, que explique as causas e consecuencias, que identifique as 
responsabilidades e que facilite a incorporación de milleiros de persoas á contestación 
social, máis unidas e máis fortes. 
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O drama humanitario vivido polas persoas refuxiadas ante o abandono oficial necesita o 
traballo das oenegués sobre o terreo, o que salva vidas e garante os mínimos asistenciais 
básicos, pero tamén é imprescindible o traballo de sensibilización, de esixencia de 
respecto polos dereitos humanos, de información á cidadanía para que presione aos 
seus gobernos e esixa a paz e a xestión eficaz dunha crisis humanitaria tan grave como a 
que estamos vivindo. 

Son miles e miles, millóns, as persoas que necesitan a solidariedade e a axuda nunha 
situación de emerxencia humanitaria grave. ACAMPA naceu como unha nova 
ferramenta capaz de trasladar esta necesidade á sociedade. 

O pasado mes de xuño de 2018, Acampa despregou todas as súas capacidades para 
amosar, convencer, espertar e debater na cidade refuxio da Coruña, sobre deste drama 
humanitario, e agardamos que en próximas edicións en máis e máis lugares teñan lugar 
eventos semellantes, para crear unha Rede de Cooperación e solidariedade, traballando 
para visibilizar e dar voz a 60 millóns de persoas refuxiadas. 

 

2. OBXECTIVOS E FINS 

Acampa é unha iniciativa cidadá sen fins de lucro integrada por colectivos sociais, 
culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais, artísticos, de persoas solidarias, de 
institucións e empresas con responsabilidade social. O obxectivo de Acampa é a defensa 
dos dereitos humanos, o dereito internacional humanitario e o dereito ao Refuxio.  

Acampa ten como obxectivo crear un espazo de encontro no que todas as persoas ou 
colectivos que están a loitar polo dereito ao refuxio poidan compartir experiencias, 
pensar en novos proxectos, reactivarse e por en marcha un novo gran tecido do cal 
partan novas experiencias. Acampa abre entón un espazo de encontro para buscar 
respostas colectivamente, afondando nas causas dos acontecementos, para contrastar 
as diversas informacións.  

Visibilizar e concienciarsobre o drama das persoas que buscan un refuxio, neste caso 
polo Cambio Climático, é outro dos obxectivos de Acampa na edición de 2018. A 
cidadanía ten unha visión moi escasa deste problema, un problema do que chega a 
información a conta gotas, e despois de ter pasado a censura e a tesoira dos axentes 
involucrados e dos medios de comunicación.  

Tecer Rede, compartir informacións e visibilizar o drama, como obxectivos. Para isto, 
precisábase un espazo no que puidesen desenvolverse todas as actividades do Evento 
Acampa 2018 que estaban planificadas. A tal fin, para a organizaciónfoi importante 
deslocalizar , no posible, os actos a desenvolver de forma que se estivera a espallar unha 
semente que fose visible para a maior parte da cidadanía ampliando o espazo Acampa 
ao maior número de puntos posibles dentro da cidade. E dicir, Interesaba que se 
achegasen a Acampa todas as persoas e colectivos implicados, que apoian os Dereitos 
humanos, pero tamén era importante facer chegar a iniciativa a todas as persoas que 
por desidia ou descoñecemento ou ignorancia, non teñen o mesmo sentir.  

Nos Xardíns de Méndez Núñez, instalouse, coma na anterior edición de Acampa 2017, 
unha réplica dun campo de persoas refuxiadas, esta vez inspirado no tema de persoas 
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refuxiadas polo cambio Climático, simulando, reproducindo, o campo,co maior verismo 
coa fin de que toda a cidadanía quepasase por él, puidese ver cales son 
aproximadamente as condicións de vida dentro destes campos. Neste campamento 
ofrecéronse visitas guiadas explicando cales son as causas económico, sociais e políticas 
que levan a que milleiros de persoas se vexan obrigadas a solicitar refuxio polo cambio 
climático. 

O campamento dos Xardíns de Méndez Núñez foi, conxuntamente, coa Carpa Central 
ubicada nestes, o punto de encontro para compartir informacións e dar visibilidade 
directa ao drama destas persoas. Paralelamente e aproveitando aprogramación das 
Salas municipais con exposicións sobre Dereitos Humanos e o Dereito ao Refuxio, 
convidamos ás autoras e autores a participar como relatores en diferentes actividades 
de Acampa. 

 

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

XARDÍNS DE MÉNDEZ NÚÑEZ 

Escolleuse a localización dos Xardíns de Méndez Núñez, tanto para desenvolvemento do 
máis significativo do evento, a recreación do campo simbólico de persoas refuxiadas 
polo cambio climático coma para ser o centro das actividades, o núcleo dos actos.  

Os Xardíns de Méndez Núñez na Coruña delimitan ao suroeste pola Avenida dos Xardíns 
de Méndez Núñez, ao sueste polos edificios da radio e televisión galega, o Kiosko Alfonso 
e o Hotel NH Atlántico. Ao nordés, o edificio do Teatro Colón e a sede da Deputación de 
A Coruña, que limita a parcela. Polo noroeste delimita a Rúa Cantón Grande.  

 

Vista en perspectiva do ámbito da actuación. 
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Colocouse un valado, ao arredor dos xardíns para facer sentir, ás persoas que se 
achegabanao evento, a sensación que se pode ter ao chegar a un campamento, e 
mesmo se valou a réplica do campo de persoas refuxiadas . Por último, instalouse dentro 
do recinto, unha carpa central para ofrecer coloquios, concertos e proxeccións, e dúas 
jaimas, unha delas, adicada á proxección de audiovisuais. 

 

 

 

Distribución 
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A disposición dos diferentes espazos do evento pódese ver no plano que se amosa máis 
arriba: 

1. Acarón do monumento a Curros Enríquez, instalouse unha jaima para charlas e 
conferencias de reducido aforo así como deproxeccións de audiovisuais. 

2. A continuación se levantouunha réplica do campo de persoas refuxiadas, situado 
enfronte la cafetería Copacabana 

3.- O Palco da Música delimitou dous espazos  a ambos lados de el, para desenvolver 
actividades ao aire libre e xogos cos nenos e nenas. 

4. Ao o remate do espazo levantouse a Carpa Central, onde tivo lugar o acto de 
inauguración  do evento e mais os acontecementos de charlas, conferencias, encontros, 
proxeccións etc.. que requirían o maior aforo de persoas 

5. Ao redor da aceira que delimitaa beira noroeste dos Xardíns coa a Avda. do Cantón 
Grande instaláronseas casetas institucionais das ONGs, agrupacións sociais, partidos 
políticos e sindicatos que quixeron ter presenza física e institucional no evento. 

Coma se ten dito na introdución, nos Xardíns de Méndez Núñez, instalouse unha réplica 
dun campo de persoas refuxiadas, para que toda a cidadanía que por alí pasase 
puidese ver cales son con bastante aproximación, as condicións de vida dentro destes 
campos.  

As tendas da réplica do campo, que máis que tendas eran pequenas casetas, foron 
realizadas con restos de plástico desbotados querendo ser o símbolo máis relevante da 
empatía cidadanía coas persoas refuxiadas.  

 

Acampa presentando a réplica do campamento ás autoridades invitadas ao evento 
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Explicacións ás autoridades invitadas no interior do campo de persoas refuxiadas 

 

OBELISCO 

 

 

Como reclamo de cara aos actos que se estaban a realizar nos Xardíns de Méndez 
Núñez, e como feito de visibilización da situacións das persoas refuxiadas, a localización 
do Obelisco semellou ser a idónea para colocar un fito, un elemento que fixera as veces 
de chamada e que se amosase como símbolo da acampada.  

No Obelisco instalouse unha jaima e máis un camión de Bombeiros como manifestación 
do abastecemento de auga que precisan as persoas nun campamento das 
mencionada características. A localización dun elemento simbólico como unha jaima de 
campaña fora dos Xardíns, convidou a xente a ter curiosidade e demandar a razón do 
seu emprazamento; foi un auténtico punto de información aos cidadáns sobre o evento 
que tiña lugar nos Xardíns de Méndez Núñez, e nos deu a oportunidade de repartir 
dossieres, carteis e programas do evento. Este punto foi ao final o lugar de acceso aos 
Xardíns, xa que moitas das persoas que a este se achegaron foi pola información 
recibida no stand. 
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O CANTÓN GRANDE 

Juan Pablo Moreira é un fotodocumentalista que participou nunha Conferencia-
Proxección e na visita guiada impulsada por ACAMPA á exposición das súas 
fotografías de gran formato organizada polo Concello de A Coruña titulada FRÁXIL, 
sobre o deterioro da natureza polo cambio Climático en diferentes partes do mundo.  

As fotografías, como se dixo, de gran formato,  articuladas en soportes metálicos de 3 en 
3 formando un triángulo, semellaban ser como se fose un virus a contaxiar. Situáronse 
dende a zona do Obelisco por case todo o Catón Grande. As fotografías acompañaron 
aos cidadáns nos seus paseos, o que fixo que estivesen na obriga de ter que ver a 
realidade que está a pasar no mundo.  

 

 

Fotografía de Masstres, Charla de Juan Pablo Moreriras  sobre a súa exposición na rúa. 

 

VISITAS GUIADAS ÁS EXPOSICIÓNS ORGANIZADAS POLO CONCELLO 

No Kiosko Alfonso e na Sala Salvador de Madariaga de Durán Loriga, Acampa impulsóu 
visitas guiadas ás exposicións de fotografías,organizadas polo Concello, dos sobresaíntes 
fotoperiodistasque testemuñaronco seu labor o Cambio Climáticoque está a sofrer o 
mundo, co avance constante na desertización do planeta pola intervención sobre a 
terra e os océanos do actual sistema económico hexemónico da globalización, 
amosando as consecuencias que carrexa: guerras, viaxe ao exilio e campos de persoas 
refuxiadas. 
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Fotografía de Aitana Tubío. Exposición de Dae Sung Lee Sala Kiosko Afonso. 

 

Fotografía de Claudia Silva: exposición na sala Salvador de Madariaga 

 

 

 

 

4. DESCRICIÓN DO CONTIDO DO PROGRAMA  



MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES 
   EVENTO 2018 
 

ACAMPA, pola Paz e o dereito ao Refuxio  polo Cambio Climático do 14ao 16 de xuño de 2018, A Coruña 

MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES 

páx. 12 

VISITAS GUIADAS AS EXPOSICIÓNS DE FOTOGRAFÍA 

- ALESSANDRO GRASSANI, Environmental Migrants: the last illusion, (Sala Kiosko Alfonso). 
- ARIADNA SILVA, Cartografía do esquecemento (Sala Kiosko Alfonso). 
-  DAE SUNG LEE,  En la orilla de una isla en desaparición. Arqueología futurista (Sala 

Kiosko Alfonso). 
- JAMES WIHTLOW DELANO, Everydayclimatechange (Sala Kiosko Alfonso) 
- JUAN PABLO MOREIRAS, Fráxil, (Espazo público: Obelisco Cantón Grande) 
- PEDRO ARMESTRE Somalia no esquecemento (Sala Salvador de Madariaga). 
- SEN ÁNIMO DE NOME, Exposición ao ar libre,(Espazo público:Xardíns de Méndez 

Núñez) 

 

Fotografía de Alessandro Grassani: exposición na sala Kiosko Afonso 
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PROGRAMA DO EVENTO ACAMPA 2018 

 

 

ACTIVIDADES XOVES 15 DE XUÑO 
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 10:00h: Acreditación dos Asistentes 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 10:30 h: Apertura musical Cora Sayers . 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 11:00 h: Inauguración Evento Acampa 2018 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 12:00 h: Visita guiadaInstitucional ao Campo de persoas refuxiadas. 

Xardíns Méndez Núñez 

 

- 12:30 h: Inauguración exposicións. Visita guiada exposición Alessandro Grassani 

Sala Kiosko Alfonso 

- 17:30 h: PROXECCIÓN DA CURTA Sinto terme afogado, unha película de Médicos 

Sen Fronteiras e Studio Kawakeb, dirixida por Hussein Nakhal e David Habchy. Duración: 6 

min. V/O: árabe con subtítulos en castelán 

Carpa de Vídeos. Xardíns de Méndez Núñez 

- 18:00 h: CONVERSA CO FOTÓGRAFO ALESSANDRO GRASSANI. Presenta Xosé 

Abad 

Carpa central Xardíns de Méndez Núñez 

- 19:00 h: .CHARLA “A crise dos rohinyas”: Andrés Zaragoza (relator de Amnistía 

Internacional) e Patricia Trigales (Médico Sen Fronteiras)Conduce o encontro: Genma 

Malvido, redactora de La OpiniónPresenta: Cristina Ramallo (Amnistía Internacional) 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 20:00 h: Encontro.“DEREITO A REFUXIO POR CAMBIO CLIMÁTICO. ONDE ESTÁ A 

POLÍTICA? SON POSIBLES AS RESPOSTAS GLOBAIS?” Montse Prado (deputada do 

BNG no Parlamento Galego), Ricardo García Mira (deputado do PSOE no 

Congreso),Antón Gómez Reino (En Marea), deputado de Unidos Podemos no 

Congreso, Conduce o encontro: Nicolás Castellano, Presenta: Mabel Pérez Simal 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

 

- 21:30 h: CONCERTO DE DEQUENVESSENDO 

Carpa Central dos Xardíns de Méndez Núñez 

 
ACTIVIDADES VENRES 15 DE XUÑO 

 
- 10:00 h: i CONFERENCIA DE PRENSA COS INVITADOS DO DÍA adas” 

Carpa Central dos Xardíns de Méndez Núñez 
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- 11:30 h:VISITA GUIADA Á EXPOSICIÓN DE ARIADNA SILVA, Cartografía do 

esquecemento,realizada pola propio autora. Presenta: Aitana Tubio 

Sala Kiosko Afonso 

- 12:30 h: Visita guiada “Campo de persoas refuxiadas”. 

Réplica campamento nos Xardíns de Méndez Núñez 

- 13:00 h: Obradoiro PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO POR ONG A.I.R.E. 

Espazos ao aire libre, Xardíns de Méndez Núñez 

- 16:15 h: Actividade infantil: Pegada ecolóxica. Cántos planetas precisas? 
Actividade organizada por OCV que consistirá en calcular a túa pegada ecolóxica no 
planeta 

Espazos ao aire libre, Xardíns de Méndez Núñez  
 

- 17:00 h:  Actividade ACCEM: Proxecto Mar de Fíos  

Sala Kiosko Afonso 

- 17:00 h: PROXECCIÓN DOCUMENTAL Katsikas. Ecos dun éxodo, de Rodrigo 
Vázquez, producida por FILMANDRIL. Duración: 46 min. V/O: árabe con subtítulos en 
castelán 

Carpa Audiovisuais. Xardíns de Méndez Núñez 

- 17:00 h: Obradoiro: “Da barraca de lona negra ao alimento sustentábel". 
Impartido por MARCOS SORRENTINO, docente da Universidade de São Paulo e 
investigador do Laboratorio de Educación e Política Ambiental Oca/Esalq/USP, e SIMONE 
PORTUGAL, investigadora colaboradora do Laboratorio de Educación e Política 
Ambiental - Oca/Esalq/USP. Organiza OCV  

Carpa Central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 18:00 h: CONSTRUCCIÓN . “Da barraca de lona negra ao alimento sustentábel". 

Impartido por MARCOS SORRENTINO e SIMONE PORTUGAL. Organiza OCV 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 18:00 h: Visita guiada “Campo de persoas refuxiadas”. 

Réplica campamento nos Xardíns de Méndez Núñez 

- 18:00 h: Visita guiada á exposición de  DAESUNG LEE  
Sala Kiosko Afonso 

 

- 18:00 h: Obradoiro de iniciación á Danza Árabe por Yamila Barade  

Sala Kiosko Afonso 

- 18:30h PROXECCIÓN da curtametraxe “El viaje de Said”, dirixida por Coke Riobóo. 

Presenta: Luis Vivancos 

Carpa de Audiovisuais. Xardíns de Méndez Núñez 

- 19: 00h ACTIVIDADE INFANTIL: XOGO DA OCA. ORGANIZA MÉDICOS DO MUNDO 

Espazos ao aire libre. Xardíns de Méndez Núñez 
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- 19:00h Encontro fotográfico: coa participación de Dae Sung Lee, Juan Pablo 

Moreiras, Ariadna SilvaPresenta: Xosé Abad 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 20:00h Encontro “Cambio Climático: millóns de persoas en perigo”,  con  Víctor 

Viñuales, presidente de ECODES, Valeria Bello, investigadora no Instituto Universitario 

das Nacións Unidas para a Globalización, e Pedro Vega, profesor de Educación 

Ambiental e Desenvolvemento Sostible e Didáctica das Ciencias Experimentais na 

Universidade da Coruña. Conduce o encontro:  Consuelo Bautista Presenta: Laura 

Lizancos (Families for Peace) 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 23:00h Concerto  DA CANTAUTORA: Astrogirl 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

 

- 23:30h Concerto  EZETAERRE (GRUPO GALEGO DE RAP COMBATIVO) 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 00:30h Concerto EPIFANÍA & REVERENDO DJ SET 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

 

ACTIVIDADES SÁBADO 16 DE XUÑO 

- 10:00 h: Conferencia de prensa cos invitados do día”. 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 11:30 h: Montaxe da exposiciónao ar libre “Sen ánimo de Nome”. 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 11:30 h: Visita guiada a exposición do fotógrafo Juan Pablo Moreiras 

“Fragile”,realizada polo propio autor. 

Exterior Obelisco e cantón Grande 

- 12:00 h: Encontro Aberto ao públoco das organizacións da Rede Acampa “Cómo 

lexislar o Dereito ao refuxio polo Cambio Climático?  

Sala Salvador de Madariaga  

- 12:30 h: Visita guiada a exposición do fotógrafo Pedro Armestre, “Somalia no 

esquecemento”,  realizada polo propio autor. 

Sala Salvador de Madariaga  

- 12:30 h: Xogo da Oca de Médicos do Mundo. 

Espazos ao aire libre, Xardíns de Méndez Núñez 

 

- 12:30 h: Obradoiro de poesía sobre o Dereito ao Refuxio organizado por Sen 

ánimo de Nome 

Carpa de Audiovisuais. Xardíns de Méndez Núñez 
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- 12:00 h: Visita guiada “Campo de persoas refuxiadas”. 

Réplica campamento nos Xardíns de Méndez Núñez 

- 12:00 h: Obradoiro de PRIMEIROS AUXILIOS IMPARTIDO POR ONG A.I.R.E. 

Exterior dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 13:00 h: Sesión Vermouth con J.D.R aka Woll  

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 16:00 h: World Café, organiza: Simbiose  

Exterior dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 17:00 h: Encontro fotográfico con: Felipe Carnotto e Adrián Irago, fotógrafos do 

colectivo Fotos Contra a Guerra 

Carpa de Audiovisuais. Xardíns de Méndez Núñez 

 

- 17:00h: Conversa cos Bombeiros de Acción Norte 

Espazo Exterior Obelisco cantón Grande 

- 17:00h: Actividades infantís e para adultos organizadas por Mar de Fábula 

Exterior dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 18:00 h: Visita guiada “Campo de persoas refuxiadas”. 

Réplica campamento nos Xardíns de Méndez Núñez 

- 18:00 h: Introdución á lingua Árabe 

Sala Kiosko Afonso 

- 18:00h: Intervencións educativas infantís relacionadas con “Refuxio por cambio 

climático”. Actividade organizada por Solidariedade Internacional. 

Exterio xardísn de Ménde Núñez 

- 18:00 h: Actividade de paz e solidariedade”."Quen é quen? Saberías pórlle cara 

ás refuxiadas ambientais?" ORGANIZA: OCV 

Carpa Central Xardíns de Méndez Núñez 

- 19:00h: Actividade Infantil: Xogo da Oca de Médicos do Mundo. 

Espazos ao aire libre, Xardíns de Méndez Núñez 

 

- 19:00 h: Unha foto unha historia coa participación de Juan Pablo Moeriras, Pedro 

Armestre y Ariadna Silva. 

Carpa Audiovisuais.Xardíns de Méndez Núñez 

- 20:00 h: Actividade : “Símbolo humano da Paz” organiza Mundo sen guerras 

Exterior dos Xardíns de Méndez Núñez 

 

- 20:00 h: Encontro : "Salvar vidas: obriga ou delito?" con Anabel Montes( xefa de 

misión de POA), Ernesto G. Maleno (activista e fundador de Caminando Fronteras), 

Ramiro G. de Dios (xuíz CIE Aluche) e Federico Pichel (O.N.G. Aire), Conduce o encontro: 
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Fernanda Tabarés,Presenta: Isabel Rey da REDE GALEGA EN APOIO ÁS PERSOAS 

REFUXIADAS 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 21:30 h: Acto de peche, Presenta: Isabel Naveira 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 22:30h. Concerto deMJ Pérz  

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 

- 23:30h Conceerto de Maneida 

Carpa central dos Xardíns de Méndez Núñez 
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Fotografía Concello de A Coruña, inauguración de Acampa. Autoridades invitadas 

 

 

Fotografía Claudia Silva, visita guiada na réplica do campamento. 
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O fotoperidista Dae Sung Lee, explica ao público a súa obra. Sala Kiosko Afonso 
Foto Jesús Carballo Varela 

 

 

Fotografía de Claudia Silva, actividades nos espazos libres. 
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Fotografía de Acampa, charlas e ponencias. 

 

Fotografía de Masstress, charlas e ponencias. 
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5. METODOLOXÍA 

Acampa é unha iniciativa cidadá sen fins de lucro integrada por colectivos sociais, 
culturais, educativos, veciñais, políticos, sindicais, artísticos, de persoas solidarias, de 
institucións e empresas con responsabilidade social. 

A organización de Acampa intégrase por 14 equipos de traballo que se distribuíron o 
traballo de cara a poder organizar o evento:  

- Coordinador Xeral 
- Secretaría 
- Equipo de Relacións Institucionais 
- Equipo de Economía 
- Equipo de Actividades 
- Equipo de Infraestruturas 
- Equipo de Organizacións Sociais 
- Equipo de Xestión De Micro Mecenado 
- Equipo de Deseño 
- Equipo de Asesoría Legal 
- Equipo de Loxística 
- Equipo de Medios De Comunicación 
- Equipo de Redes Sociais 
- Equipo de Traducións 

 

A organización do evento foi posible polo gran traballo realizado por cada un dos 
equipos, e polo traballo en Rede feito mediante a coordinación dos equipos e as 
xuntanzas realizadas ao longo de meses de arduo traballo. 

 

Xuntanza previa para a organización do evento. 

 



MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES 
   EVENTO 2018 
 

ACAMPA, pola Paz e o dereito ao Refuxio  polo Cambio Climático do 14ao 16 de xuño de 2018, A Coruña 

MEMORIA FINAL DE ACTIVIDADES 

páx. 23 

Contouse, aproximadamente coas mesmas 40 persoas que veñen traballando 
establemente dentro da propia organización de Acampa 2017, e sumáronse os días do 
evento preto de 25voluntarios e voluntarias que se tornaron para cubrir todas as 
demandas do evento.  

O traballo do voluntariado consistiu en axudar ao equipo de infraestruturas na montaxe 
do campo de persoas refuxiadas e outros cometidos estando presente no 
desenvolvemento das actividades para asistir as necesidades de cada unha delas. 
Tamén colaboraron na difusión da información e repartindo programas na mán. 

A visibilización do drama do refuxio foi algo moi importante a salientar,  xa antes de por 
en marcha o evento, para que a cidadanía tivese un coñecemento previo da situación 
e para poder acudir ao evento cunha mente xa máis aberta e informada. Para elo, 
fixéronse presentacións de Acampa en diferentes espazos da cidade. 

Para concretar o obxectivos de que Acampa manteña vivo o tecido dunha Rede entre 
as asociacións, institucións e oenegués que están a traballar sobre o tema do refuxio, 
houbo con elas diferentes xuntanzas para presentar a iniciativa e poder estruturar esa 
gran rede Era a segunda vez despois de Acampa 2017 que na cidade da Coruña ían a 
estar presentes tantas agrupacións que traballan na defensa dos Dereitos Humanos, e 
era para Acampa moi importante que houbese un traballo previo importante para que 
todo saíse da mellor forma posible e que, para todos, fose unha gran experiencia na que 
compartir informacións, proxectos e ideas.  

 

A maioría das 61 organizacións que conforman a Rede Acampa puideron participar no 
evento apoiándoo ou tamén participar activamente montando unha tenda de 
campamento dende a cal amosasen a información dos traballos que están a facer.  

ORGANIZACIÓNS QUE CONFORMAN A REDE ACAMPA: 
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- Intermón Oxfam 
- Amnistía Internacional 
- Radio CUAC Fm 
- ONG Aire 
- Ong proactiva Open Arms 
- Ong Médicos del Mundo 
- Ong Médicos sin Fronteras 
- Ong Ecos do Sur 
- Ong Entre Culturas 
- Ong Solidariedade Galega 
- Ong Solidariedade Internacional Galicia 
- OCV (Oficina Cooperación e Voluntariado) UDC 
- Accem 
- Ecodesarrollo GAIA 
- Foro Galego de Inmigración 
- Fotos contra a Guerra 
- Mundo sen guerras e violencia 
- SOS Racismo 
- Asociación Lúdico Cultural Os Maracos 
- Memoria Histórica de A Coruña 
- Acción Directa Refugiados 
- Vangarda Obreira 
- África Universal 
- Institución Benéfico Social Padre Rubinos 
- Marcha Mundial das Mulleres 
- Asociación Fuco Buxán 
- Poten100mos 
- Seminario Galego da Educación 
- SWNSYRIA - Red Mujeres Sirias 
- Alas Coruña 
- Domo África 
- Departamento Árabe EOI 
- Sen Ánimo de Nome 
- Mar de Fábula 
- Greenpeace 
- Simbiose 
- Forum Propolis 
- Rede de Solidariedade Popular 
- XUIZAS E XUÍCES para a Democracia 
- Bombeiros ACCIÓN NORTE 
- Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas 
- AMI Agrupación MontañerosIndependientes 
- FAMILIES 4 PEACE 
- JUAN SOÑADOR 
- PALLASOS EN REBELDÍA 
- FACULTADE DE CIENCIAS DA INFORMACIÓN (UDC)  
- FACULTADE DE SOCIOLOXÍA (UDC) 
- BENVIDOS/AS REFUXIADOS/AS 
- CORUÑA CONTRA A GUERRA 
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- IN NAVE CIVITAS LUGRIS 
- ASOCIACIÓN OS MARACOS 
- En Marea A Coruña 
- Marea Atlántica 
- Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) 
- Partido Podemos 
- Bloque Nacionalista Galego 
- Partido Esquerda Unida  
- Partido Equo  
- Partido Humanista 
- Sindicato Comisións Obreiras (CCOO) Coruña 
- Sindicato Unión Xeral de Traballadores (UGT) Coruña 

 

Tendas institucionais nos Xardíns de Méndez Núñez. 

Parte importante do equipo demedios de comunicaciónfoi a convocatoria de diferentes 
roldas de prensa para presentar o proxecto, ca presenza de prensa escrita, radio e 
televisión, así como diferentes personalidades que puidesen apoiar a iniciativa.  
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Rolda de prensade presentación do eventoAcampa na sala Kiosko Afonso Xuño de 2018. 

Nos medios de comunicación tentouse de ter tamén presenza desde o mes previo ao 
evento houbo difusión en prensa escrita e radio, con entrevistas a parte dos membros da 
organización, así como artigos que desenvolvían e explicaban o que ía ser o evento de 
Acampa.  

 

Mención especial é merecente o esforzo económico que se fixo para a inserción  no 
Diario A Opinión de A Coruña, do cartaz anunciador do evento de Acampa 2018 cunha 
páxina enteira do citado diario o domingo día 10 de xuño de 2018 e que reproducimos a 
continuación 
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Medios de comunicación en papel e dixitais 

que se fixeron eco de Acampa 2018 
(+ institucións, entidades, empresas, webs, etc.) 

 

 

 

 

1. 20 Minutos 
2. 21 Noticias 
3. A Coruña Hoy 
4. ABC  
5. Adiante.gal 
6. AMI (Montañeros Independientes) 
7. Atresmedia 
8. Axencia EFE 
9. Axencia Europa Press 
10. Biblioteca IES Sabón 
11. BNG (Bloque Nacionalista Galego) 
12. Bolsamanía 
13. Cadena COPE 
14. Cadena SER – Radio Coruña  
15. Cadena SER – Radio Galicia 
16. Coeticor 
17. Concello de A Coruña 
18. Coruña Hoy 
19. Coruna Online 
20. Crónica de Galicia 
21. CUAC FM 
22. Cuatro Noticias 
23. Deskgram 
24. EcoDiario.es 
25. E-distrito 
26. EFE Verde 
27. El Confidencial 
28. El Diario.es 
29. El Ideal Gallego 
30. El Independiente 
31. El Mercurio Digital 
32. El Mundo 
33. El Noticiero de Arteixo 
34. El País 
35. El Periódico 
36. EntreNós 
37. F2e (Fundación Eficiencia Energética) 
38. Faro de Vigo 
39. Galicia Confidencial 

40. GaliciaPRESS 
41. GaliciaSolidaria 
42. Hacesfalta.org 
43. Hoy por Hoy – cadena SER 
44. IEVENN 
45. Instagram 
46. La Información 
47. La Opinión de A Coruña 
48. La Opinión de Zamora 
49. La Oropéndola Sostenible 
50. La Sexta TV 
51. La Vanguardia 
52. La Voz de Galicia 
53. Médicos sin Fronteras 
54. MSN Noticias 
55. NG (NoticiasGalicia) 
56. Nosa Enerxía (Enerxía Verde en Galicia) 
57. Noticias Ambientales Internacionales 
58. Noticiaspress.es 
59. Onda CERO 
60. Praza Pública 
61. PSOE 
62. Radio Galega  
63. Red Galega de Cooperación Universitaria 
64. RNE  
65. Sala Mardi Grass 
66. SigloXXI Diario 
67. SOS Alerta 
68. SosSanidadePública 
69. SuCurriculum 
70. Teinteresa.es 
71. The Nature World 
72. TVE  
73. TVG  
74. UDC Cooperación e Voluntariado 
75. UDCoruña 
76. World Professional News 
77. Young Revista 
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ALGÚNS RECORTES DE PRENSA 
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Entrevista a Xosé Abad Coordinador deAcampa. Fotografía de Claudia Silva  Xuño de 2018. 
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Programa especial da Cadena SER 

Durante os días do evento, fixéronse varios programas de radio explicando o tanto 
evento 2018 en si, coma o proxecto Acampa. 

A cadea SER destacou unha unidade móbil e fixo un programa en directo dende unha 
jaima a carón do campamento de persoas refuxiadas o que fixo que máis xente 
coñecese a iniciativa e quixeran achegarse a coñecer as instalacións, así como a 
participar nos obradoiros e escoitar as charlas. 

 

Programa en directo de Radio Coruña- Cadena Ser 

Coma acontecera no anterior evento Acampa 2017, o traballo de loxística implicou ter 
que falar con diferentes empresas da cidade con responsabilidades social corporativa 
para solicitarlles que colaboraran coa nosa iniciativa, dando publicidade, ofrecendo 
axuda económica, ou ben ofrecendo os seus servizosa costes solidarios e mesmo 
desinteresados. Algunhas das empresas con responsabilidade social que participaron da 
montaxe de Acampa foron:  

- Radio Coruña. Cadena SER 
- Diario A Opinión de A Coruña 
- Supermercados Gadis (GADISA) 
- Construtora Desarrolla 
- Imprenta Tórculo 
- Talleres Arteixo 
- Alquigal 
- Insega, galega de seguridade contra incendios 
- Maderas Peteiro 
- Materiais de construción Pombo 
- Prefabricados Nucas S.L. 
- Asociación RETO  
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Primeira fila de autoridades e empresas con RSC invitadas á inauguración de Acampa 2018 

Foto Concello de A Coruña 

Todos os poñentes do evento Acampa tiveron cuberta a viaxe, manutención, gastos de 
trasladose aloxamento durante os días do evento. A maiores, a organización de Acampa 
(40 persoas) así como os voluntarios para o evento (50 persoas) tiveron cubertas todas as 
manutencións e os seus seguros de Responsabilidade Civil e de Accidentes. 

Para isto, falouse con diferentes casas de comidas da cidade: 

- Taberna do Cunqueiro 
- Cervecería  Moncho 
- Cervecería La Marina 
- Restaurante cafetería Copacabana 
- Hotel Nido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIÓNS E AVALIACIÓN 
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Os obxectivos do evento, de visibilización e concienciación da cidadanía da Coruña 
con respecto ao drama das condicións de vida das persoas que buscan un refuxio non 
só por mor das guerras, senón polo Cambio Climático,acadouse con gran éxito e 
satisfacción.  

A Universidade de A Coruña (UDC) a través la Facultade de Socioloxía e da OCV 
impulsou un estudo de avaliación do evento, realizando unha alumna desa facultade, 
Lorena Boga baixo a Titoría de Iria Vázquez Silva un traballo de Fin de Mestrado en 
Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria.  

O obxectivo do traballofoi valorar o impacto da sensibilización social, que se 
pretendeu levar a cabo durante o evento, e coñecer se co evento Acampa se chega 
cada vez máis a un número maior de persoas con información de calidade que 
conformen unha conciencia crítica e un compromiso coa xustiza social. 

As conclusións máis salientables que amosou este estudio foron: 

O perfil lixeiramente feminizadoque tiveron as persoas asistentes ao evento,  o que podía 
estar relacionado coa socialización de xénero e o interese cara o ámbito social 
derivado dos estereotipos de xénero. O rango deidadeestivo maioritariamente 
comprendido entre os 36 e 64 anos, aínda que a porcentaxe de persoas de 24 a 36 
anos era case o mesmo nas actividades interactivas, o que indica que este tipo de 
actividades con metodoloxías participativas son máis atractivas cara o público novo, 
feito que nos pode orientar para próximas edicións no caso de determinar un público 
prioritario. 

Respecto á sensibilizaciónacadada,  se comprobou como un 52% manifestou ampliar 
ou cambiar de xeito positivo as súas concepcións ou coñecementos en relación a 
este evento,  fronte a un 48% que non. Isto non indica que as actividades non fosen 
boas, o que nos indica é que as persoas asistentes xa tiñan uns certos coñecementos 
previos sobre o evento, pois canto máis específica é a pregunta, máis aumenta a 
porcentaxe de persoas que manifestan un cambio: a porcentaxe de persoas que 
manifestaron una ampliación ou cambio sobre as persoas refuxiadas por cambio 
climático foi dun 35%;a porcentaxe de persoas que manifestaron un cambio na súa 
concepción das políticas en relación ao refuxio por cambio climático foi dun 58%. 

Seguindo coa sensibilización, observamos que a media do impacto sensibilizador cara 
as persoas refuxiadas é dun 6,76 sobre 9, o que supón un impacto medio bastante 
importante e que corrobora que a sensibilización das actividades foi boa. 

En resumo: a implicación e asistencia da cidadanía foi boa, houbo participación moi 
activa nas charlas e talleres, e a visión destas persoas foi moi boa, ampliaron ou 
cambiaron de xeito positivo as súas concepcións ou coñecementos en relación a este 
evento e mesmo sobre as persoas refuxiadas por cambio climático a predisposición ao 
cambiode actitudes vimos que máis da metade das persoas a manifestaron,cun 
impacto medio de sensibilización bastante importante,o que corrobora que a 
sensibilización das actividades programadas foi boa.Concluíndo: a avaliación en si 
mesma, o grao de satisfacción, foi alto en relación a consecución dos obxectivos 

Como en xeral moitas das persoas participantes dicían, era preciso coñecer e afondar 
máis no tema, coma se fixo,  para que as persoas que non estaban tan implicadas 
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tomasen conciencia e tivesen información do que está a acontecer nos campos de 
persoas refuxiadas, e máis se cabe, polo cambio climático, para poder ser críticos, 
obxectivos e poder incluso colaborar de forma activa na defensa dos Dereitos Humanos.  

A participación foi ampla nos Xardíns de Méndez Núñez e contorna, xa que é un dos 
espazos máis visitados da cidade. Houbo unha participación directa e activa de centos 
de persoas de todas as idades que pasaron polas instalacións e participaron nos 
obradoiros e charlas, se ben coma xa se expuxo a maioría delas tiña unha idade 
comprendida entes 24 e 64 anos 

O día da inauguración, un xoves á mañá (día laborable) houbo unha asistencia moi 
importante con máis de 200 persoas no acto inaugural, o que foi unha grata sorpresa que 
corroborou a experiencia similar que tivemos na anterior edición de 2017. Contouse coa 
presenza institucional do Concello de A Coruña, da Deputación de A Coruña, da 
Universidade de A Coruña, así como das representacións de Gadis, Desarrolla, Tórculo e 
demais empresas con responsabilidade social corporativa que apoiaron Acampa 2018, 
así como de diferentes personalidades coñecidas da política local e autonómica, e 
recoñecidos pintores, escritores e xornalistas. 

A presenza institucional (asociacións, institucións, oenegués, partidos e sindicatos) nos 
Xardíns de Méndez Núñez foi moi boa, quedaron reflectidas la relación que se expuxo 
anteriormente. Todas as agrupacións tiveron un espazo asignado no paseo dos Xardíns 
de Méndez Núñez, para colocar a súa tenda de campaña durante todos os días do 
evento, con espazo suficiente para ter presenza de persoal da institución ofrecendo 
información sobre o que estaban a traballar. A relación entre todas as agrupacións foi 
moi boa, en constante contacto, compartindo información e tecendo as redes que se 
dende Acampa se propoñían como parte fundamental do evento.  

As actividades desenvolvidas durante o evento tiveron coma xa se expuxo na avaliación 
da UDC, unha enorme aceptación entre o público. As charlas e coloquios impartidos 
tiveron unha gran presenza de público, público ademais activo que participou nas roldas 
de preguntas ao final de cada charla.Comprobouse o grande interese por parte da 
cidadanía de adquirir máis e mellores coñecementos sobre o tema do refuxio polo 
cambio climático. As actividades nos espazos públicos tiveron tamén grande afluencia 
de público, contando coa presenza de moitas familias que levaban aos máis cativos a 
coñecer as instalacións, e moita xente nova que participou activamente das 
actividades.  

O obxectivo con respecto aos medios de comunicaciónfoi dar a coñecer o proxecto 
Acampa e lograr a súa máxima difusión e repercusión, coa fin de que o maior número de 
persoas posible secundase o propósito que inspirou Acampa: denunciar o abandono das 
persoas refuxiadas e, ao mesmo tempo, exixir ás Administracións o cumprimento das súas 
obrigas legais para acollelos e darlles refuxio, no caso de persoas refuxiadas por mor das 
guerras, e  As roldas de prensa, tendo en conta a situación que atravesan os medios de 
comunicación en xeral, foi moi satisfactoria, acudindo un bo número de periodistas e 
reporteiros gráficos. Acampa tivo presenza en prensa escrita: La Opinión de A Coruña, El 
País, El Mundo, Entrenós, etc., así como na radio, participando en entrevistas previas ao 
evento así como intervencións durante os días do evento e incluso coa participación de 
programas de radio en directo dende o campamento. Tivemos presenza en radios como 
Radio Coruña, Cadena Ser, Cuac FM, COPE, Radio Voz, etc. Tamén televisións como 
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TVG, La Sexta ou Telecinco fixéronse eco do evento. O coñecemento e o alcance a 
través dos medios de comunicación tanto nacionais como estatais foi moi importante, 
con programas e medios cubrindo o evento que teñen unhas audiencias de  miles de 
persoas. 

Coma acontecera na anterior edición de Acampa 2017, a relación co Concello de A 
Coruña foi sempre de estreita colaboración e de apoio permanente ao evento, xa que 
este comezou coa aprobación do proxecto polo Concello e pola firma subseguinte dun 
Convenio de Colaboración. As relacións sempre foron fluídas, de axuda e de 
convencemento de que era preciso un evento destas características para significarse a 
cidade da Coruña como cidade refuxio. Apoiou ademais o Concello a iniciativa 
mediante a presenza institucional, na inauguración, do Excmo.  Sr. Alcalde e varios 
concelleiros, cara dar a maior difusión e apoio público á iniciativa. A Deputación de A 
Coruña, ofreceu, así mesmo, un gran apoio á organización de Acampa coa presenza 
institucional do Excmo. Sr. Presidente no acto de inauguración, sin esquecer coma xa se 
dixo, a presenza da UDCrepresentada polo seu Reitor Magnífico. 

 

 

Foto Masstres. Equipo de Acampa 2018 


