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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.
Ademais disto, a OCV está a traballar profusamente na difusión dos obxectivos de
desenvolvemento sustentable (ODS), a incorporalos de maneira transversal nas
formacións, convocatorias e actividades de educación para o desenvolvemento (EpD )e
sensibilización, entre outras accións, que realiza.
Neste senso, as maiores contribucións aos ODS que debemos salientar no ano 2020 son a
nosa achega á meta 2.1 do ODS 2, “Fame 0”, coa participación nunha recollida solidaria
de alimentos xunto á Fundación Ingada a prol do Banco de Alimentos Rías Altas, no mes
de decembro; e á meta 4.7 do ODS 4, “Educación de calidade”, que engloba a maioría do
traballo da OCV (EpD e promoción da cidadanía global e a interculturalidade, os dereitos
humanos e a xustiza social etc.); ou ao ODS 17, “Alianzas para o desenvolvemento
sustentable”, e en concreto á súa meta 17.17, co obxectivo de fomentar e promover
alianzas eficaces nas esferas pública, público-privada e da sociedade civil.
A OCV depende da Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación e ten cadansúa
oficina nos campus da Coruña (Elviña) e Ferrol (Esteiro). Durante 2020 contou cos
seguintes recursos humanos: unha técnica especialista funcionaria na oficina da Coruña e
outra interina na de Ferrol, ademais do director do servizo. O equipo complementouse
coa chegada de varias bolseiras e alumnas en prácticas (tres) en ambas as dúas oficinas.
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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, 2006

En 2020 a OCV continuou a difundir os ODS e a realizar
reunións con diversos servizos da UDC (Oficina para
a Igualdade de Xénero, Área de Cultura e
Deportes, Oficina de Relacións Internacionais
etc.) para examinar as diferentes iniciativas de
implementación e medición desta publicidade.
Analizouse, igualmente, o seu alcance dentro das
webs propias de cada servizo. Queremos salientar
aquí a importancia disto de cara a enmarcar o labor
da OCV en materia de cooperación e EpD na UDC.

Así, incrementamos notablemente o noso traballo para difundir tanto os ODS como a
Axenda 2030 entre a comunidade universitaria e a sociedade. En particular, ademais das
diversas actividades específicas que se organizaron, entre elas distintas dinámicas nos
centros e facultades da UDC, fixemos transversal esta temática nos contidos dos cursos
básicos de voluntariado e do Curso de Formación Específica de Posgrao en Cooperación e
Educación ao Desenvolvemento.
Por outra banda, tamén publicamos a sétima convocatoria do programa Accións de
educación para o desenvolvemento, a sensibilización e a participación social, destinadas
ao conxunto da comunidade universitaria da UDC; e unha nova convocatoria de premios
para os mellores TFG e TFM en materia de cooperación e EpD. No caso dos Proxectos de
coñecemento da realidade (PCR) e os Proxectos de coñecemento da cooperación (PCC),
houbo que desistir da publicación das convocatorias por mor da pandemia da COVID.
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Proxectos de coñecemento da cooperación ao
desenvolvemento (PCC)
A convocatoria foi publicada o 24/02/2020. A causa da declaración do estado de alarma
pola pandemia, o prazo de presentación de candidaturas quedou interrompido, e
finalmente acabouse por desistir da convocatoria. O orzamento deste programa de
proxectos foi derivado ao Fondo COVID-19 para o alumnado, posto en marcha pola UDC.

Proxectos de coñecemento da realidade (PCR)
A convocatoria foi publicada o 20/02/2020, mais ao igual que no caso anterior paralizamos
a presentación de solicitudes e desistimos destes proxectos. O orzamento tamén pasou a
integrar o antedito Fondo COVID-19 para o alumnado da UDC.

Accións de educación para o desenvolvemento,
sensibilización e participación social (EpD)
Publicouse a VII Convocatoria de accións de educación para o desenvolvemento, a
sensibilización e a participación social (EpD), co obxectivo de apoiarmos aquelas
actividades desenvolvidas pola comunidade universitaria que quixeron darlles pulo aos
valores da cidadanía global, á procura dun novo modelo humano comprometido coa
consecución dos ODS, a erradicación da pobreza e a igualdade de xénero, entre outros
fins. Porén, a dita convocatoria quedou deserta nesta edición de 2020.

Alén do mar
A OCV puxo en marcha o proxecto Alén do mar en
abril de 2020 como alternativa ás estadías dos
proxectos de cooperación que quedaran suspendidos
(PCR e PCC). Este proxecto tivo como obxectivo
central o intercambio virtual de coñecemento e apoio
entre o profesorado e o estudantado da UDC e varias
universidades hondureñas, o que permitiu conectar
as dúas realidades.
Fundamentalmente, as persoas colaboradoras da
UDC orientaron alumnado da Universidade Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) canto aos seus
7
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proxectos de fin de grao/mestrado ou as súas teses de doutoramento. E, pola súa vez, o
estudantado da UNAH amosoulles outra realidade e outras formas de afrontamento da
crise da covid-19 ás e aos participantes da UDC.
Froito deste proxecto, leváronse a cabo varios encontros de formación virtuais, dos cales
cabe destacarmos unha mesa redonda en que participaron máis de 40 estudantes
hondureños e da UDC, sobre o tema: “Que significa estudar na universidade?”. Ademais,
o 19/08/2020 celebrouse, o Festival Universitario das Culturas 2020, baixo o lema “A arte
como inclusión e participación cidadá”, en que o PDI Chema Mesía representou a UDC.

Proxecto CI-RES
Durante o ano 2020 consolidouse a participación da OCV neste proxecto de que tamén
forman parte, ademais da UDC, outras universidades españolas, como a Universidade da
Rioxa, e estranxeiras, como a Universidade Ferhat Abbas de Sétif, en Alxeria.
A razón de nos sumar foi conseguir crear capacidades institucionais para a integración das
persoas refuxiadas na educación superior universitaria. Así, o director da OCV acudiu ao I
Encontro do Proxecto Europeo CI-RES en Sétif no mes de febreiro; e o 12/03/2020 a
vicerreitora de Relacións Exteriores da Universidade Ferhat Abbas, Naouel Abdellatif,
presentou o proxecto na Facultade de Dereito da UDC.
CI-RES considérase unha experiencia piloto que propón, dun lado, organizar a estrutura
orgánica e funcional dos establecementos de educación superior que son socios para
responder aos problemas actuais que, no tocante á súa integración efectiva, teñen as
persoas refuxiadas; e, do outro, desenvolver mecanismos normativos e institucionais que
favorezan a mencionada integración.
No marco deste proxecto, a OCV
elaborou, coa aplicación Google
Maps, un mapa en tres idiomas
(inglés, francés e español) en que
se recollen todas as iniciativas das
universidades estatais en materia
de acceso á educación superior das
persoas refuxiadas, solicitantes de
protección internacional ou de
asilo.
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I Premio UDC aos Traballos de Fin de Grao e Máster en
Cooperación para o Desenvolvemento
A OCV decidiu ampliar a súa contribución á transformación local e global, máis alá das
convocatorias de PCR, PCC e accións de EpD, sensibilización e participación social,
potenciando aqueles estudos e traballos que contribúan a un mellor coñecemento das
prácticas enfocadas a un desenvolvemento humano sustentable na nosa contorna e á súa
adopción, ademais de ao coñecemento e a sensibilidade sobre os retos globais.
Nesta primeira convocatoria puido participar calquera estudante da UDC que, no curso
2019/20, presentase o TFM ou o TFG en temáticas relacionadas coa cooperación e a EpD,
así como a Axenda 2030 e os ODS. A entrega dos premios ao estudantado galardoado tivo
lugar o 09/12/2020.
O primeiro premio outorgóuselle a Noé Vila Muñoz, estudante do grao de Enxeñaría
Informática, cun TFG en que se desenvolve unha aplicación que axuda a que nenas e
nenos con algún tipo de trastorno do espectro autista efectúen unha serie de rutinas e
tarefas cotiás. Deste xeito, conséguese que gocen dunha maior autonomía e facilítase a
educadoras e educadores faceren unha programación e un seguimento destas tarefas e
rutinas. A devandita aplicación deseñouse para teléfonos móbiles e tabletas cos sistemas
operativos Android e iOS.

O segundo traballo galardoado foi o de Beatriz Dolores Varela Lago, estudante do
Programa de simultaneidade do grao en Dereito e do grao en Administración e Dirección
de Empresas. O seu TFG, Desafiuzamento e situación de risco de exclusión social, foi
realizado baixo a modalidade de aprendizaxe e servizo, e tivo como obxectivo aplicar e
desenvolver coñecementos xurídicos na resolución dos problemas das persoas que
acoden ao centro de Cáritas en A Coruña, na súa maior parte en risco de exclusión social.
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Bolsas para persoas refuxiadas
A UDC adheriuse ao programa Rapid Response
Mechanism for Higher Education in
Emergencies, da oficina do presidente de
Portugal, Jorge Sampaio, para facilitar a
realización de estudos universitarios ás persoas
en situación de solicitude de protección
internacional. Cómpre lembrarmos que xa no
ano 2019 se asinara un convenio de
colaboración coa Cruz Vermella Española para
a preselección das persoas que puidesen
cumprir os requisitos e desexasen continuar os
seus estudos na UDC.
No ano 2020 a UDC asinou un novo convenio coa ONG Ecos do Sur para posibilitar o
acceso aos estudos universitarios de persoas en situación de solicitude de protección
internacional ou provenientes de zonas de conflito. Grazas á cobertura deste convenio,
durante o curso 2020/21 iniciaron ou continuaron os seus estudos na UDC catro
estudantes, que non tiveron nin terán que aboar as taxas de matrícula. Unha das persoas
matriculouse en estudos de Máster oficial de Políticas sociais (MOPS) e a outra no Máster
en Banca e Finanzas. No caso dos graos, unha o fixo nun grao de Enxeñaría electrónica
industrial e automática e outra no grao de Socioloxía.

ACTIVIDADES COAS ONG DE DESENVOLVEMENTO
Unha das prioridades da Área de Cooperación para o Desenvolvemento da OCV é a de
colaborar coas distintas 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.
A devandita colaboración atinxe a realización de actividades conxuntas; labores de
sensibilización e de EpD 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.
Este interese da OCV polo traballo conxunto coas ONGD amplíase coas nosas
colaboracións con outras entidades de acción social, que recollemos a continuación.
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• Coordinadora Galega de ONGD
No ano 2020 continuáronse as tarefas de difusión e intercambio de información entre
as dúas entidades.

• Solidariedade Internacional Galicia
Colaboramos coa dita ONGD na organización da VIII Xornada de Educación para o
Desenvolvemento e a Cidadanía Global e nun Curso de Introdución á Cooperación
para o Desenvolvemento co alumnado do grao en Educación Social da UDC.

• Ecos do Sur
Como vimos de mencionar, a OCV está a colaborar coa ONGD Ecos do Sur na
preselección de candidatos/as ás bolsas de estudos para persoas refuxiadas, feito polo
que se asinou un convenio de colaboración no mes de outubro. Previamente, no mes
de xuño, mantivemos diversas reunións preparatorias da posta en marcha desta
iniciativa.

• ACOES Honduras
A OCV coordínase coa ONGD ACOES Honduras para todas as actividades que teñen
que ver co proxecto “Alén do Mar”, xa que coa dita entidade iniciouse o traballo para
poñelo en marcha.
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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

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.
As 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.

03
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MENORES
Centro de Acollida de Menores de Bañobre
O obxectivo deste proxecto xa continuado é buscar o tratamento
individual e igualitario das e dos 35 menores que viven no centro
de acollida, a través de actividades lúdicas. Ademais, desde hai un
tempo, o centro conta cunha educadora as fins de semana, que
colabora tamén nas saídas. Lamentablemente o programa tivo
que suspenderse en marzo por mor do confinamento pola covid.

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 6-16 anos, así como á
iniciación dos/as máis pequenos/as nunha dinámica escolar e no ocio educativo.
Unha media de 14 rapaces e rapazas asistiu ao local de Cáritas Interparroquial no barrio
das Rañas, onde se desenvolve o proxecto. Un dos obxectivos marcados para este ano foi
traballar sobre o papel da muller na transmisión da cultura xitana de xeración en xeración.
Estaba planificada unha actividade no mes de abril para trasladar a cultura xitana ao centro
escolar, pero tivo que suspenderse por mor do confinamento.

Asociación Participa para la Inclusión Social
No ano 2020, o voluntariado da OCV participou nas actividades con menores en situación
de exclusión social que se realizaron de luns a xoves pola tarde nas diferentes localizacións
que esta entidade utiliza na cidade da Coruña.

Aula Intercultural de Apoio Escolar a Menores
Démoslles apoio escolar a menores inmigrantes para que
puidesen levar un ritmo de desempeño acorde ao do resto de
compañeiros/as na escola. Igualmente, acompañamos no seu
proceso de socialización e emancipación a outros rapaces
procedentes dun centro de menores de Ferrol, que reciben un
apoio máis específico orientado a un mellor manexo das linguas
castelá e galega, e de reforzamento dos estudos de formación
profesional que algúns realizan.
Unha vez se decretou o estado de alarma e tiveron que suspenderse as aulas presenciais,
o voluntariado decidiu continuar apoiando os e as menores a través dos teléfonos móbiles,
para non perderen o curso, e así o fixo ata o descanso do período estival. Tras as vacacións,
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acordouse seguir coas aulas de apoio de xeito virtual, en exclusiva cos rapaces do centro
de menores. En total participaron 13 persoas voluntarias da OCV e 14 menores.

EXCLUSIÓN SOCIAL
Fogar de Sor Eusebia
No Fogar de Sor Eusebia conviven homes sen fogar con algún tipo de problema que lles
impide valerse por si mesmos fóra do centro. A finalidade da colaboración da OCV é
dinamizar a vida dos usuarios e ofrecerlles alternativas de ocio. A maior parte das
actividades realizouse no propio centro, aínda que ao longo do ano 2020 tamén se levaron
a cabo saídas culturais e de ocio.

Centro Penitenciario de Teixeiro
A OCV desenvolve distintas accións no Centro Penitenciario de Teixeiro, entre as cales a
máis destacada e de máis longa traxectoria é a da Aula de Cultura. Nela, os sábados pola
mañá e por medio dun videofórum, estimúlase o debate entre as persoas internas por
medio da proxección de películas e documentais con temáticas variadas. Por mor da
pandemia, este proxecto foi suspendido ata novo aviso.

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 2020 dúas persoas voluntarias
axudaron no roupeiro e no comedor.

INMIGRACIÓN/REFUXIO
Aulas de español para persoas estranxeiras
Este proxecto xurdiu como ampliación do 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/as menores, co obxecto de lles facilitar as interaccións cotiás e favorecer
así a súa inclusión na sociedade. Suspendeuse a raíz do confinamento.

ÁMBITO SOCIOSANITARIO
Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera
En 2020 houbo 19 persoas voluntarias que asistiron asiduamente ao proxecto e á súa
formación específica. Dous grupos delas colaboraron tamén no Centro de Día deste
hospital, cunha gran satisfacción por ambas as partes.
14
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As actividades que se levaron a cabo cos e coas menores, como noutras ocasións, foron
moi variadas, xa que as súas idades oscilan entre os 0-3 anos: monicreques, globoflexia,
contacontos… Por outra parte, é de salientarmos que durante este ano se mellorou moito
na organización do grupo e na relación directa co persoal de enfermaría.

Hospital Marítimo de Oza
Durante o ano 2020 traballouse para mellorar a coordinación e a incorporación de
voluntariado aos proxectos de acompañamento hospitalario a persoas pacientes do Servizo
de Saúde Mental usuarias do Centro de Día do Hospital Marítimo de Oza.
Pola súa vez, o proxecto de acompañamento hospitalario de xente ingresada na Área de
Rehabilitación do mesmo hospital tivo varios/as voluntario/as que acompañaron persoas
en especial situación de soidade.

Emerxencia sanitaria pola covid
Iniciouse unha colaboración co dispositivo de voluntariado posto en marcha polo Concello
da Coruña con dúas posibles vías de participación: voluntariado presencial para lles facer
pequenos recados ás persoas máis vulnerables; e telefónico, para lles ofrecer apoio a través
da conversa. Co chamamento feito pola OCV, conseguimos inscribir máis de trinta persoas
da Coruña, Ferrol e outras localidades, que foron incorporándose durante o mes de abril
ao seu labor.
Doutra banda, dende a OCV tamén nos encargamos
de captar voluntariado para colaborar na campaña
de tests serolóxicos realizada no campus de Elviña,
para coñecer a evolución da pandemia entre a
comunidade universitaria da UDC.

DIVERSIDADE FUNCIONAL
Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal
O voluntariado da OCV acode ao local da asociación naronesa para participar en diferentes
actividades coas persoas usuarias do Centro Ocupacional (obradoiros, hortos etc.), ou ben
colaborar en celebracións e actividades puntuais. A partir da situación da pandemia,
decidiuse redefinir o proxecto, e desde finais de ano estase a levar a cabo de xeito virtual,
con actividades de estimulación cognitiva e xogos de intelixencia desenvolvidos a través
dunha plataforma en liña.
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Centro de Atención a Persoas con Discapacidade Física
(CAMF)
O proxecto viuse afectado de xeito especial pola covid, pois debido ás circunstancias
concretas das persoas residentes no centro, que pertencen a un colectivo de gran risco,
suspendeuse a presenza do voluntariado ata novo aviso. Ata ese momento, o grupo de
voluntarios/as participante acudía durante a semana para acompañar os e as residentes,
ben nas instalacións do centro, ben saíndo a facer xestións, compras ou simplemente
desfrutar dun paseo fóra do ámbito da residencia.

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. Tamén se colaborou nas actividades dos
obradoiros e se fixo acompañamento nos momentos de ocio. A partir de marzo deste ano,
polo confinamento, o proxecto reorientouse principalmente ao acompañamento nos
momentos de ocio a través de videoconferencias e chamadas telefónicas entre o
voluntariado e as persoas usuarias do centro.

EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
Proxecto de sensibilización da comunidade universitaria
O voluntariado que participa no 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 2020, a pesar a situación,
desenvolveuse un bo número de accións nos dous campus da UDC:
•

Actividade sobre Os mitos do amor romántico e a súa construción social, os días 13
e 19 de febreiro nas facultades de Informática e Dereito.

•

O 17/02/2020 inaugurouse en Ferrol, no marco da programación do Febreiro pola
xustiza social, a exposición Pintámo-lo mundo, cedida pola Asociación de Pais de
Nenos con Problemas Psicosociais (ASPANEPS). Trátase do resultado dun proxecto
de colaboración entre ASPANEPS e o fotógrafo Gabriel Tizón.

•

Actividade Ponte nos seus zapatos, para conmemorar o Día Mundial da Xustiza
Social. Esta actividade levouse a cabo o día 20/02/2020 no campus de Esteiro.
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•

Dinámica sobre o recoñecemento dos micromachismos na nosa linguaxe habitual
na Facultade de Filoloxía, co gallo do 8M, que se adiantou ao 05/03/2020.

•

Charla-coloquio Mulleres, drogodependencias e problemáticas xudiciais, coa
Asociación Ferrolá de Drogodependencias (ASFEDRO), na Facultade de Enfermaría
e Podoloxía (campus de Ferrol), o 12/03/2020. Enmarcouse na celebración do 8M.

•

Actividade de difusión a través das redes sociais no mes de xuño do Día da Nai Terra
e do Día do Comercio Xusto.

•

Dinámica “Illa de Pascua” no campus de Elviña, o día 29/10/2020, con motivo do
Día Internacional do Cambio Climático.

•

Dinámica sobre a linguaxe discriminadora nas redes sociais con motivo do Día da
Tolerancia o 26/11/2020.

•

Dinámica virtual “Nin unha menos!”, sobre micromachismos, con motivo do
Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller o 26/11/2020.

•

Actividade virtual para visibilizar o Día Mundial da Loita contra a Sida o 17/11/2020.
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ACTIVIDADES CON OUTRAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL
Plataforma Coruñesa do Voluntariado (PCV)
Durante o ano 2020 a OCV colaborou coa PCV na realización do seminario web (webinar)
Voluntariado Cooperativo. De igual xeito, continuou a participar nos cursos de formación
para entidades que se organizan desde a Plataforma: no mes de xullo, realizamos un
seminario sobre o manexo do WordPress; e en decembro o curso “A boa xestión do
voluntariado nas entidades”.
Ademais tamén tomamos parte na Asemblea Extraordinaria e Ordinaria da PCV, e
adherímonos ás comisións de formación e comunicación para traballar nelas no ano 2021.
Finalmente, cómpre notarmos que a OCV celebrou o Día Internacional do Voluntariado
uníndose á campaña da PCV, xunto coas 17 entidades integrantes.

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,
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, esta entidade colaborou coa OCV na organización das
Xornadas de Persoas sen Fogar. Nun primeiro momento estaban planificadas para
desenvolverse no mes de abril, nas instalacións da Real Institución Benéfico-Social Padre
Rubinos, mais ao final tiveron lugar en outubro a través dunha plataforma virtual, cunha
asistencia de máis de 100 persoas.

Yarama África
Un ano máis a OCV contou coa colaboración de Yarama África, malia que esta vez de forma
virtual, a través das xornadas “Orgullosamente negrxs”, que se realizaron o día 13 de xullo,
cunha inscrición de 71 persoas. Participaron, entre outros, Antumi Toasijé,
o actual presidente do Consello para a Eliminación da Discriminación Racial ou Étnica,
dependente do Ministerio de Igualdade.
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Cruz Vermella
Con motivo da situación de confinamento causada pola covid, iniciouse unha colaboración
co dispositivo de voluntariado da Cruz Vermella para facer recados sinxelos (por exemplo,
pequenas compras) a familias e persoas en situación de vulnerabilidade.

Cáritas Interparroquial A Coruña
Durante todo o curso académico, Cáritas Interparroquial A Coruña cedeunos un local que
ten na zona do Birloque para poder desenvolver a Aula Aberta cos nenos e as nenas das
Rañas.

Acampa
Un ano máis a OCV sumouse ao evento “Acampa.
Pola paz e o dereito ao refuxio”, que no ano 2020
consistiu nunha exposición e a organización dunha
mesa redonda en liña sobre o tema do espolio. En
concreto, a OCV encargouse de coordinar a
participación de Pablo Martínez Osés, do colectivo
La Mundial, na antedita mesa redonda, que se
realizou o 26 de novembro.

Asociación CASCO
A OCV colaborou coa Asociación CASCO, no Día Mundial da Loita contra a Sida, instalando
unha pantalla informativa na Facultade de Ciencias da Comunicación.

Fundación Indaga
Desde o 30/11 ata o 18/12/2020, a Fundación Indaga e a UDC, por medio da OCV e o
programa UDC Saudable, promoveron unha campaña de recollida de alimentos en favor
do Banco de Alimentos Rías Altas nos campus da Coruña e Ferrol.

ASPANEPS
Como xa mencionamos no apartado dedicado á
EpD, inaugurouse en Ferrol a exposición “Pintámolo mundo”, froito dun proxecto de colaboración
entre a asociación ASPANEPS e o fotógrafo Gabriel
Tizón.
Permaneceu aberta na sala de exposicións do Salón
de Actos Concepción Arenal do campus de Esteiro
entre os días 17-28 de febreiro.
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Asociación ASFEDRO
A OCV uniuse ás celebracións do Día Internacional da Muller o 8M cunha charla-coloquio
titulada “Mulleres, Drogodependencias e problemáticas xudiciais”, que se organizou en
colaboración coa asociación ASFEDRO. A mencionada actividade, que se enmarcou no
proxecto de voluntariado de sensibilización e EpD, tivo lugar na Facultade de Enfermaría
e Podoloxía do campus de Ferrol.

Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
A OCV colaborou coa FPFE na
organización do curso en liña “Conéctate
con cabeza”, que se desenvolveu a través
da plataforma Teams no mes de
novembro. A dita formación enmarcouse
nun programa pioneiro de formación e
sensibilización sobre violencia dixital de
xénero.

COLABORACIÓNS CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
Concello de Ferrol
No mes de outubro colaborouse co deseño e a impartición dun módulo dentro do Curso
Básico de Formación para o Voluntariado da Oficina Municipal de Voluntariado do Concello
de Ferrol.
No mes de decembro, organizouse conxuntamente un encontro virtual para celebrar o Día
Internacional de Voluntariado, retransmitido en tempo real a través de YouTube. Na
actividade participaron distintas entidades ferrolás de voluntariado, incluída a OCV, que
presentou da man dunha das súas voluntarias o proxecto da Aula Intercultural de Apoio
Escolar a Menores, un dos máis exitosos no campus ferrolán.
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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 metodoloxía de aprendizaxe e servizo (APS) na UDC, así
como no asesoramento e a formación do PDI nesta materia.
En 2020 continuamos a colaborar coa Unidade de Teleformación deste centro, para a que
deseñamos un módulo sobre a responsabilidade social na docencia destinado ao PDI de
nova incorporación na UDC.
Así mesmo, continuouse a traballar na II Xornada de APS
na UDC, baixo o lema “Novas ideas para novos
escenarios”. Orixinalmente programada para o mes de
maio, en Ferrol, ao final tivo lugar o 14 de setembro de
xeito virtual, e contouse nela coa participación de
relatoras nacionais e internacionais.
Por último, no ano 2020 foi publicada unha nova
Convocatoria para a certificación de proxectos de
aprendizaxe e servizo (2020/21), que se preparou
conxuntamente co CUFIE.

Oficina de Medio Ambiente (OMA)
Neste ano colaborouse na xestión do voluntariado medioambiental que participa decotío
nas actividades propostas pola OMA. Tamén se traballou conxuntamente con esta oficina
na motivación da contratación responsable de empresas que promovan o comercio xusto
e de proximidade, ou a reciclaxe nas cafeterías dos campus.

Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX)
En 2020 colaborouse coa OIX na organización do curso virtual “É tempo de coidados”, que
se realizou no verán e en que se cubriu a totalidade de prazas ofertadas. De igual forma,
reunímonos coa OIX no marco dos nosos encontros de seguimento da implementación
transversal dos ODS nos diferentes servizos da UDC.

Green Campus Ferrol
A OCV segue a participar activamente nas reunións do Comité Ambiental do Green Campus
Ferrol, que entre outros traballos estivo a preparar a ecoauditoría do ano 2020 e o II Plan
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de acción, en que esta oficina ten un relevante papel no eido da sensibilización.

Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudantado
(SAPE)
Colabórase con este servizo para o intercambio de información e a súa posterior difusión
nas respectivas redes, tanto no campus coruñés como no ferrolán.

Escola Técnica Superior de Enxeñaría 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, o cal se enmarca nunha materia
do grao, e participa nunha das mesas redondas. Neste ciclo 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.

Facultade de Comunicación Audiovisual
A OCV e a Facultade de Comunicación Audiovisual
doaron máis de 30 ordenadores á ONG Acción
Solidaria de Galicia (ASDEGAL), organización que
os distribuirá entre distintos colexios da Coruña
para que cheguen a familias en risco de exclusión
social. Así, as nenas e os nenos máis vulnerables
poderán seguir con normalidade as súas clases
cando estas sexan virtuais (en liña) por mor das
restricións causadas pola pandemia.

Cartolab
O Cartolab, Laboratorio de EnxeñaríaCcartográfica da Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da UDC, asesorounos para adaptar a Emapic
(ferramenta que permite visualizar e xestionar enquisas xeolocalizadas, e amosar sobre un
mapa calquera coñecemento, opinión ou sentimento coa posición xeográfica das usuarias)
o mapa de universidades que ofertan programas de bolsas e outros tipos de axudas para
persoas refuxiadas e solicitantes de protección internacional.
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ONGD presentes na UDC
Na OCV temos un forte 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 EpD, tanto dentro da comunidade universitaria
como no conxunto da sociedade en xeral.
Cabe mencionarmos a nosa colaboración coas ONGD no grupo Artigo9tech, de que
falaremos algo máis polo miúdo máis adiante.

Escola Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC)
A colaboración na difusión da iniciativa da ETSAC “A Clínica das Casas” xurdiu en pleno
estado de alarma. Este proxecto ten como obxectivo axudar as persoas usuarias da páxina
web, creada especificamente, para adaptar as súas casas a unha situación de
confinamento, e mellorar así as súas condicións de habitabilidade o máximo posible.

Think tank UDC
Puxemos en marcha, a través da ferramenta Teams, un laboratorio de ideas (think tank)
constituído por 12-15 persoas, en que estivo incluído o propio equipo da OCV, para
propoñer liñas de accións de cara á situación incerta que, segundo entendemos, a
pandemia vai deixarnos no futuro máis inmediato. A experiencia tivo dous encontros
virtuais durante o confinamento.
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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 as e 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 outras
Centre Promotor d’Aprenentatge Servei

Este ano, xunto co CUFIE, a OCV organizou a II Xornada de APS na UDC, baixo o lema
“Novas ideas para novos escenarios”. Desenvolveuse en liña o 14/09/2020, e contou,
entre outros/as participantes, con destacadas impulsoras desta metodoloxía, como Roser
Batlle ou María Rosa Tapia. Houbo máis de 100 persoas inscritas.
Por outra banda, a Comisión de Valoración dos Proxectos de APS, reunida no mes de
outubro, certificou 19 proxectos na modalidade A (novos proxectos) e nove máis na
modalidade B (proxectos consolidados). As resolucións definitivas foron publicadas no
mes de decembro.
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PROFESORADO E ALUMNADO PARTICIPANTE

856

50

945

36

Alumnado

Profesorado

2020

2019
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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, formal e non formal,
de todas aquelas persoas que colaboran nalgunha das nosas propostas, pois cómpre saber
como facelo. Así, esta 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 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.
Amais 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. A seguir damos conta das actividades realizadas.
Nos meses de febreiro e marzo tivo lugar a cuarta edición do Curso de Formación
Específica de Posgrao en Cooperación e Educación para o Desenvolvemento, cunha
matrícula de 16 persoas. A última sesión tivo que desenvolverse de xeito virtual, porque
nos colleu o confinamento a piques de rematalo.
Tamén se levaron a cabo de xeito virtual as xornadas “Orgullosamente negrxs”, en xullo; as
II Xornadas de APS na UDC, en setembro; o curso “É tempo de coidados”, con dúas edicións,
unha para o PDI e outra para o PAS, o
voluntariado
e
outros/as
colaboradores/as da OCV; o Encontro
de Voluntariado en Educación para o
Desenvolvemento, que se realizou
baixo o lema “Novas ferramentas para
o afrontamento na crise da covid”, no
mes de outubro; e as I Xornadas de
Persoas sen Fogar, en novembro.
Así mesmo, o persoal técnico e o director da OCV participaron en distintas actividades
formativas e seminarios virtuais ou presenciais. Entres outras, cabe citarmos as seguintes:
o seminario web “As universidades como axentes de cambio no escenario actual”,
organizado pola Rede Española para o Desenvolvemento Sustentable (REDS); o V
Congreso Internacional de Estudos do Desenvolvemento, que tivo lugar de xeito virtual
baixo o lema “Desafíos ao desenvolvemento: procesos de cambio cara á xustiza social” os
días 27-29 de maio, organizado pola Rede Española de Estudos do Desenvolvemento
(REEDES) e o Instituto Hegoa; o seminario “Universidade e terceiro sector: complicacións
26
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para a era poscovid-19”, organizado pola Plataforma Estatal de Voluntariado no mes de
maio; o obradoiro “A nova métrica AODTOSSD da cooperación ao desenvolvemento
aplicada ao ámbito universitario”, organizado polo Observatorio de Cooperación
Universitaria ao Desenvolvemento (OCUD) da Conferencia de Reitores das Universidades
Españolas (CRUE) e especificamente dedicado a preparar ao persoal técnico encargado de
introducir os datos na dita enquisa; o seminario web Encontro Universidade e
Voluntariado, organizado pola Plataforma Estatal do Voluntariado; a I Xornada de
Experiencias de Cooperación de Artigo9tech; ademais de varios cursos de formación
específicos para o persoal da UDC co obxectivo de mellorar o noso labor na modalidade
de teletraballo.

ASISTENTES AOS CURSOS DE FORMACIÓN NO ANO 2020
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OUTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN
Ademais dos cursos e seminarios de formación programados, en 2020 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.
•
•

Xornada de Benvida á UDC 2020. Debido á pandemia, a xornada realizouse de
maneira virtual.
Versión colaborativa da canción de Rozalén e Estopa “Vivir”, publicada nas redes
sociais o 3 de abril.

•

Publicación do novo vídeo promocional da OCV. O 21 de abril lanzouse o novo
vídeo promocional para as Xornadas de Portas Abertas Virtuais dos días 23 e 24
de abril.

•

Curso “É tempo de coidados”, do 21 ao 30 de outubro, para o PAS e o alumnado,
con 15 persoas matriculadas. Outras 12 realizaron a formación específica dirixida
ao PDI, que tivo lugar unhas semanas antes.

•

Xogo de sala de escape (escape room) sobre os obxectivos de desenvolvemento
sustentable “OD...que?”. O confinamento a causa da pandemia obrigounos a idear
novas propostas para seguir a traballar en formato virtual sobre os ODS. O equipo
da OCV ideou e creou este xogo coa ferramenta Genially.
O xogo lanzouse o día 10/07/2020 nas redes sociais e publicouse nas webs da OCV
e a Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD). Así
mesmo, púxose á disposición das xornadas virtuais de benvida para o futuro do
estudantado da UDC. A proposta enviouse tamén en forma de comunicación ao
World Sustainable Development Teach-In Day 2020, que se realizou no mes de
decembro. En decembro lanzouse a versión “experta”.
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•

Curso “Conéctate con cabeza”, que tivo lugar o 24/11/2020, sobre a prevención
da violencia de xénero dixital con motivo do Día Internacional para a Eliminación
da Violencia contra a Muller.

•

Encontro de Voluntariado en liña sobre EpD e novos modelos de participación,
durante o mes de novembro, en que reunimos un grupo do noso voluntariado e
outras persoas colaboradoras da OCV co fin de obter novas ideas para seguir a
traballar no contexto pandémico.

•

Participación no Foro Avanza Virtual 2020 no mes de novembro, para facilitar o
acceso ao mercado laboral do seu alumnado e estudantado egresado.

•

Participación no Congreso Internacional de Voluntariado Universitario, que tivo
lugar baixo o lema “Voluntarios de la UGR por y para Ceuta”, coa presentación dun
artigo sobre o Plan de comunicación da OCV, no mes de novembro.

•

Participación na World Sustainable
Teach-in Day 2020, onde a OCV
presentou o xogo de sala de escape
sobre os ODS antes mencionado. O
evento, mundial, tivo lugar o
04/12/2020 vía web.
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PARTICIPACIÓN EN REDES
Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento
(RGCUD)
Os días 6 e 7 de marzo asistiuse en Barcelona á 2nd International Conference on
Sustainable Development Goals: Higher Education & Science Take Action en
representación da RGCUD para presentar a comunicación “E Pluribus Unum for SDGs:
Galician Universities Working Together for Sustainable Developement”, que recolle o
traballo conxunto levado a cabo desde esta rede para implementar a Axenda 2030 nas
tres universidades galegas.

UDC Saudable
A OCV pertence á Comisión Técnica do Campus UDC≡Universidade Saudable, en que
participa activamente con diferentes propostas sobre a elaboración de recursos ou a
participación no Día das Universidades Saudables, entre outras.
En 2020, xunto á Oficina de Medio Ambiente (OMA) e a Facultade de Socioloxía, continuou
coas reunións co xerente e o Servizo de Contratación da UDC para introducir nos pregos
de contratación cláusulas que promovan o comercio de proximidade e xusto, ou a
reciclaxe.

Rede Española de Universidades Saudables (REUS)
A REUS é un dos grupos de traballo da CRUE, 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 participa a través do
programa UDC Saudable.

Artigo9tech
Outra das redes de que a OCV forma parte desde 2019
é o grupo da UDC Artigo9tech, conformado xunto coas
entidades Arquitectura Sen Fronteiras Galicia e
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia. O devandito grupo
acadou financiamento para o proxecto de creación
dun grupo interuniversitario de investigación en
cooperación técnica para o desenvolvemento
sustentable, con integrantes das tres universidades
públicas galegas.
Como xa mencionamos anteriormente, a OCV
participou ademais na I Xornada de Experiencias de
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Cooperación de Artigo9tech, e, ademais, tamén fixo unha presentación no mes de
novembro nas Xornadas de Clausura de Artigo9Tech.

Rede Española de Estudos de Desenvolvemento (REEDES)
A OCV, a través da RGCUD, renovou a súa pertenza á REEDES e seguiu a difundir as
convocatorias, os artigos e as propostas desta rede académica, interdisciplinar,
especializada na investigación e a docencia en materia de desenvolvemento e
cooperación internacional.

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 continua. No ano 2020
presentouse unha comunicación conxunta nunha conferencia internacional en Barcelona,
de que xa falamos antes.

Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Pola mesma razón que no caso da Universidade de Vigo, o traballo de coordinación coa
USC en materia de cooperación universitaria ao desenvolvemento é un feito necesario. A
presentación conxunta da comunicación xa mencionada é o máis salientable de 2020.

Participación nos grupos de traballo da Conferencia de
Reitores das Universidades Españolas (CRUE)
A OCV intervén activamente nas reunións e os grupos de traballo da CRUE, como a
Subcomisión de Traballo sobre Persoas Refuxiadas. Este ano ademais participouse nun
obradoiro co título “A nova métrica AODTOSSD da cooperación ao desenvolvemento
aplicada ao ámbito universitario”, organizado polo OCUD da CRUE.
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COMUNICACIÓN
Temos detectado, con certa recorrencia, unha febleza no grao de coñecemento da OCV
no seo da UDC, e por iso no ano 2020 iniciouse o proceso de elaboración dun Plan de
comunicación para o servizo. Para isto, levouse a cabo unha serie de entrevistas e grupos
de discusión nos dous campus, e procedeuse a realizar un novo vídeo promocional que se
empregou, entre outros materiais, nas Xornadas de Portas Abertas Virtuais da UDC dos
días 23 e 24 de abril.
Como froito deste traballo previo, escribiuse un pequeno artigo que foi presentado no
Congreso Internacional de Voluntariado Universitario, que baixo o lema “Voluntarios de
la UGR por y para Ceuta” tivo lugar os días 5 e 6 de novembro de xeito virtual, co título
“Estudio para la elaboración de un Plan de comunicación para un servizo de voluntariado:
el caso de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC”. O devandito artigo foi
recollido como capítulo no libro publicado pola Universidade de Granada Voluntariado por
y para el desarrollo local sostenible.
Sumado a todo o dito, seguimos a actualizar diariamente e a mellorar os contidos
publicados na nosa páxina web e as redes sociais en que temos perfil:

• Páxina web propia
Constitúese como unha das principais vías 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 prescrición nas distintas accións
formativas programadas ao longo do curso académico.

Outra das vías de comunicación externa da 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.
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• Intranet
Dentro da UDC, contamos tamén con outros medios propios de difusión, como é o caso
das bases de datos de voluntariado e ONGD que manexamos, e dos 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.

• Rede Galega de Cooperación Universitaria ao
Desenvolvemento (RGCUD)
Desde a creación e posta en marcha da web da RGCUD, converteuse nun recurso máis
para a difusión das actividades da OCV en materia de cooperación e EpD e a cidadanía
global, que son recollidas ademais polo OCUD da CRUE. Ao publicar na súa web as nosas
novas, amplía enormemente a difusión do noso traballo.

• Redes sociais
A OCV mantén activas as seguintes redes sociais: Facebook, con preto de 700 persoas
seguidoras; Instagram, con máis de 900; YouTube con 25 subscritoras, e a nosa propia
páxina web: udc.gal/ocv/.

• Boletín informativo
O Boletín Informativo da OCV vai dirixido non só ao noso voluntariado en activo e aquelas
persoas que nalgún momento formaron parte da organización, senón tamén a outras
entidades que se sumaron como subscritoras. Ao remate do ano, atinximos as 617 persoas
subscritoras que recibían información cada mes, nun formato adaptado á súa lectura nos
teléfonos intelixentes.

• Taboleiros de anuncios
A OCV dispón de taboleiros de anuncios nos dous
espazos físicos das 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.
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• Reunións periódicas
O persoal técnico da entidade reúnese puntualmente coas persoas coordinadoras dos
distintos programas de voluntariado en funcionamento para coñecer como están a
desenvolverse 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/as súas representantes en calquera das oficinas
de que dispón nos campus da Coruña e Ferrol.
Así mesmo, desde o confinamento, a dirección e persoal técnico da OCV reúnense acotío
a través da plataforma Teams para avaliar a actividade do servizo e programar novas
accións de iniciativa propia ou en colaboración con outras entidades.

• 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.
Puntualmente, cando a importancia da actividade ou evento así o require, enviamos notas
de prensa para a difusión masiva na web principal da UDC e os medios de comunicación
de masas. Tamén para o Campus Industrial de Ferrol.
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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 empregadas
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
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