
  

 
Do 4 ao 15 de abril o Liceo de Ourense convértese nun espazo para 

sensibilizar sobre a educación  

 

CHEGA A OURENSE A EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  

“A EDUCACIÓN TRANSFORMA A VIDA”  

DA CAMPAÑA MUNDIAL POLA EDUCACIÓN 

 

 A exposición está organizada pola Fundación Taller de Solidaridad e 
forma parte desta campaña xunto con outras tres organizacións en 
Galicia (Fundación Entreculturas, Ayuda en Acción, e Fundación Educo) 
e conta co apoio da Xunta de Galicia. 

 Un grupo de voluntarios e voluntarias ourensáns comprometidos cos 
proxectos educativos na República Democrática do Congo, país que 
soporta unha tasa de analfabetismo do 34,7% entre a poboación adulta 
maior de 15 anos, do cal un 48,1% das mulleres non saben ler nin escribir, 
fronte ao 20,2% dos varóns, segundo a UNESCO. 

 

Inauguración da Exposición Fotográfica  

“A educación transforma a vida”  

4 de abril ás 19:30 horas no Liceo de Ourense 

 

Adriana Martínez Losada.  

Coordinadora do Comité de Taller de Solidaridad en Ourense 

 

Ourense, 3 de abril 2016.  Esta exposición estará dispoñible dende o luns 4 de abril ás 
19:30 ata o venres 15 de abril, accesible para todas as persoas interesadas en coñecer esta 
campaña. Ademais da visita libre á exposición, os voluntarios e voluntarias do comité de 
Ourense promove a sensibilización entre a xente nova de Ourense, xa tendo programadas 
visitas guiadas á exposición para os alumnos e alumnas do Colexio San José- Josefinas ao 
longo desta quincena grazas á colaboración do persoal do Liceo de Ourense. 

Dez fotografías realizadas polos fotógrafos José Collazo e Noa Fernández que nos amosan 
o futuro do noso planeta, nenos e nenas de moitos países unidos pola educación, por 
unha educación de calidade e crítica que cuestiona as relacións existentes no noso mundo 
a día de hoxe. A través dos dez paneis podemos percorrer diferentes historias de éxito de 
países aos que só acostumamos  ver nos medios de comunicación por cuestións negativas, 
e que sen embargo grazas a un gran esforzo seguen mudando e avanzando polos dereitos 
dos seus cidadáns, mentres no noso entorno podemos ver un retroceso notorio dos nosos 
dereitos. 

 



  
 

 

A Educación é un dereito fundamental e imprescindible para romper o círculo da pobreza 
en todos os ámbitos. Dende o ano 2000, máis de 63 millóns de nenos e nenas que estaban 
sen escolarizar no mundo foron escolarizados. No mesmo período, en moitos dos 
chamados países desenvoltos perdéronse dereitos esenciais que ata o momento estaban 
garantidos. 

 

Grazas á labor de axentes de desenvolvemento internacional e local, pero moi 
especialmente do compromiso de gobernos, escolas, familias e docentes, pódese falar de 
moitísimas historias de éxito en países do Sur. Historias das que todos e todas podemos e 
debemos aprender. Historias que contrastan coa realidade actual de moitos países 
“desenvolvidos”. 

 

A Campaña Mundial pola Educación (Global Campaing for Education) é unha coalición 
internacional formada por oenegués, sindicatos do ámbito educativo, centros escolares e 
movementos sociais de moi diverso signo. Todos nós coincidimos en demandar o 
cumprimento íntegro dos compromisos do "Cumio de Dakar" (Senegal) do ano 2000, onde 
a comunidade internacional comprometeuse a garantir o acceso a unha educación de 
calidade para todos e todas antes do ano 2015. 

 

A Campaña Mundial pola Educación naceu para que este compromiso internacional, 
valioso e necesario, non pasase desapercibido. Por iso, o seu obxectivo é mobilizar á 
cidadanía para que esixan aos seus gobernos e á comunidade internacional que cumpran 
as súas promesas e se responsabilicen do destino de millóns de persoas aos que se exclúe 
do dereito á educación.  

 

Este grupo de voluntarios e voluntarias ourensáns comprometidos pola educación na 
República Democrática do Congo, país que ocupa unha das últimas posición do Índice de 
Desenvolvemento Humano, organiza ao longo do ano actividades de sensibilización e de 
movilización social a favor dos proxectos promovidos pola ONG Taller de Solidaridad 
(TdS) aproveitando a colaboración coa Campaña Mundial pola Educación presenta esta 
Exposición fotográfica “ A Educación transforma a vida”.  

 

Proxectos educativos apoiados polo Comité de Voluntariado de Ourense na República 
Democrática do Congo 

TdS ao longo dos últimos dous anos orientou o seu traballo na República Democrática do 
Congo en tres liñas de acción: formación, desenvolvemento profesional e infraestructura 
básica. Cos proxectos desenvolvidos nestas liñas, esta ONG trata de favorecer o acceso á 
escola para os máis pequenos, o acceso a auga potable de calidade e promocionar a 
muller a través da educación e o desenvolvemento profesional. 

 

Ao longo do 2015 dentro da liña educativa promoveuse a escolarización, a través da 
construcción dunha aula no Colexio de enseñanza primaria de Santa Elizabeth que 
permitirá o acceso á educación primaria a 100 nenos e nenas. Outra das prioridades 

http://www.campaignforeducation.org/
http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_spa.shtml


  
durante estos dous últimos anos foi a alfabetización e promoción profesional das 
mulleres. 

No 2015 iniciouse no barrio de Kalubwe un taller de lectoescritura, combinado coa 
formación profesional en temas de corte e confección, dirixido a 20 mulleres, das cales a 
metade non sabían ler nin escribir. A este uníronse outros dous en 2016, un no mesmo 
barrio onde se traballa con 50 mulleres e outro no barrio de TabaCongo no cal se traballa 
con outras 75. 

 

Máis información:  
 Adriana Martínez Losada [Coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en 

Ourense] adriana.martinez.losada@gmail.com | Tel: 666234956 

 Rafael Veiga de Diego coordinación@tallerdesolidaridad.org | Tel: 630988325 

 Sonia Carralafuente Navaro marketing@tallerdesolidaridad.org |  Tel: 915359558 / 
638028151 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  

Taller de Solidaridad é unha Fundación promovida polas Siervas de San José, que ten como fin 
impulsar a xustiza social, a diginidade das persoas e a mellora das súas condición de vida, 

transformando a sociedade, e optando polos colectivos pobres e excluidos de mulleres, nenos e 
xóvenes dos países do Sur. Realiza a súa labor a través de proxectos de cooperación ao 

desenvolvemento e promoción social, que potencian a capacitación e a dignificación do traballo, así 
como campañas de sensibilización e a promoción do comercio xusto e do voluntariado. 
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