A 'CRISE',
UNHA OPORTUNIDADE PARA O CAMBIO
XXXIII ASEMBLEA XERAL DE ADEGA

Por Belén Rodríguez

Ramsés Pérez

Nun ambiente "familiar", transquilo e afábel, ADEGA celebrou a súa XXXIII Asemblea Xeral na que tocaba renovar Directiva, facer un
repaso das eivas organizativas da asociación, establecer as liñas prioritarias de actuación para a vindeira xeira e avaliar o traballo
desenvolto no último ano polas distintas vogalías e ámbitos de actuación. Foi a fin de semana do 29 e o 30 de novembro nas insta lacións do equipamento ambiental Alvarella, en Pontedeume (Ferrol).

concentrar a densidade do traballo
nunha soa persoa. Deste xeito, calquera
interesado ou interesada en pertencer a
algunha destas comisións pode adherirse
cando así o queira.

NOVA DIRECTIVA
A nova Directiva de ADEGA, aprobada
por unanimidade, segue presidida por
Adela Figueroa Panisse, quen renova
cargo e ademais adquire a vogalía de
transportes,
de
nova
creación.
Permanecen inalterábeis os respresentantes das Secretarías, Tesourería,
Vicesecretaría Xeral; pero introdúcense
novos membros no órgano directivo nos
cargos de Vicepresidencia (Montse
Lombardía), nas vogalías da Comisión
Permanente (María Xosé García, María
García) e nas da Xunta Directiva (Daniel
López Vispo e Manuel Soto). Mantéñense
todas as vogalías temáticas que ata o
momento estaban a actuar, nalgunhas
muda o persoal representante, e engádense oito máis nas que se divide o traballo de ADEGA a razón das necesidades
impostas pola actualidade ambiental:
Consumo sustentábel, Desenvolvemento
rural, Muller, Cambio climático,
Patrimonio cultural e natural, Patrimonio
xeolóxico, Urbanismo e Transportes.
Unha das resolucións adoptadas na
Asemblea foi a de crear unha Comisión
de Traballo por cada vogalía, coordinada
polo vogal, que permita tratar con transversabilidade entre áreas temáticas certas problemáticas ambientais e que evite
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ACTUACIÓNS PRIORITARIAS
Outro dos acordos foi o de establecer
liñas prioritarias de actuación que, sen
desantender outros campos relevantes na
defensa medioambiental, merezan de
especial dedicación. A este respecto
aprobouse unha resolución pola que se
fai un chamamento de atención á situación actual de crise global a escala mundial derivada da especulación, do despilfarro irresponsábel de recursos naturais e
da guerra, sumindo o planeta nunha
grave situación de insustentabilidade que
precisa de mundanzas estruturais, sen
caer en solucións parciais que agudicen o
actual modelo de desenvolvemento.
ADEGA considera que a crise debe presentarse como oportunidade de cambio
estrutural do sistema actual, para o que a
ordenación do territorio, o consumo
consciente, a planificación enerxética do
país xunto coa loita contra o cambio
climático pasen a ocupar postos de preferencia na actividade e no caráter reivindicativo da asociación.
Ao mesmo tempo, apuntáronse medidas dirixidas a paliar os efectos medio-

"Adela Figueroa Panisse repite
como presidenta de ADEGA."
ambientais dos actuais e vindeiros planeamentos sectoriais do goberno galego,
como o Plano Eólico e Enerxético, o aprobado Plano Acuícola, o Plano de
Infraestruturas, o Plano de Residuos,
entre outros, así como incidir na consecución de vellas promesas que semellan
quedar estancas (ampliación da Rede
Natura, a aplicación real da Directiva

Marco da Auga, a potenciación de trens
de proximidade no territorio galego,...).
Por outra banda, apostouse por
garantir a continuidade e a execución de
proxectos postos xa en marcha por iniciativa de ADEGA que pretenden estender
a presenza e repercusión da asociación
por Galiza. Neste eido, podemos citar a
“Eira da Xoana”, a Fundación “Cerna
Viva”, a potenciación dos medios de

"ADEGA considera que a crise
debe presentarse como
oportunidade de cambio
estrutural do sistema actual, para
o que a ordenación do territorio,
o consumo consciente, a
planificación enerxética do país
xunto coa loita contra o cambio
climático pasen a ocupar postos
de preferencia na actividade e
no caráter reivindicativo da
asociación. "
comunicación propios (Radio e Revista
Cerna e Adega Cadernos), a participación
nos GDRs (grupos de desenvolvemento
rural) e a consolidación e espallamento
de varios proxectos de Educación
Ambiental (Proxecto Ríos, Fogares Verde,
Fogares Quioto, Compostaxe caseira,
Muller e medio Ambiente, etc.).
ADEGA A EXAME
Tras os seus recén cumpridos 33 anos,
ADEGA someteuse a unha análise DAFO
na que se fixeron constar as súas debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades da organización, co obxectivo de
facer autocrítica, optimizar esforzos e
favorecer a súa traxectoria funcional, reivindicativa e educativo-divulgativa. Esta
avaliación serviu para constatar a necesidade de aumentar as sinerxias entre grupos de traballo, vogalías e recursos da

"Polo que atinxe ás relacións de
ADEGA con ámbitos externos á
organización faise fincapé na
necesidade de manter o diálogo
e a comunicación coa
Administración e con outros
sectores sociais na procura de
posicionamentos comúns
favorábeis á defensa do medio
ambiente de Galiza."

organización, evitando a dispersión de
tarefas e fomentando a participación
activa dos socios e socias. Polo que atinxe ás relacións de ADEGA con ámbitos
externos á organización faise fincapé na
necesidade de manter o diálogo e a
comunicación coa Administración e con
outros sectores sociais na procura de
posicionamentos comúns favorábeis á
defensa do medio ambiente de Galiza e,
extensibelmente, á defensa dos dereitos
humanos e animais fronte o modelo
socioeconómico imperante.
RELATORIOS
O acto foi aproveitado para expoñer
ao público participante algúns dos proxectos máis singulares de ADEGA inciados no pasado ano. Ramsés Pérez e
Marcial Barral foron os encargados de
falar da evolución do centro de

Educación Ambiental “Eira da Xoana”,
localizado na Agolada (Pontevedra), no
que os socios e socias da organización
investiron moito tempo e traballo co
gallo de que pronto poida converterse
nun referente galego neste campo. De
seguido, Xosé Manuel Casais e Lucía
Castro, membros da Cooperativa “Raíña
Lupa” de Quilmas (Carnota) deron a
coñecer o seu proxecto de agricultura
ecolóxica como exemplo de asociacionismo, sustentabilidade e loita fronte outra
caste de proxectos decididamente agresivos co territorio, como as piscifactorías
de peixe plano en terra. Aliás, o evento
foi inaugurado cunha conferencia sobre a
formación e evolución da beiramar de
Galiza, impartida polo Catedrático e
Director do Instituto de Xeoloxía Isidro
Parga Pondal e actual Vogal de xeoloxía
de ADEGA, Xoán Ramón Vidal Romaní.
O peche da Asemblea Xeral correu a
cargo da presidenta reelixida, Adela
Figueroa Panisse, e do Director do
Consello Consultivo do Parque Natural
das Fragas do Eume, Ricardo García Mira,
tamén Profesor Titular de Sicoloxía Social
e Ambiental na Universidade da Coruña.
García Mira aproveitou para anunciar a
inminente saída á luz pública do Plan
Rector de Uso e Xestión (PRUX) do Parque
do Eume e manifestou a súa disposición
ao diálogo coa organización ecoloxista.

OUTRO SISTEMA QUE RESPECTE
Á N AT U R E Z A E A O S P O B O S
Resolución da asemblea xeral de
ADEGA: Constatamos a situación de profunda mudanza que enfronta a sociedade
actual e que atinxe a todos os eidos:
ambiental, económico, cultural, estrutural e
social. Esta mudanza desenvólvese na
actualidade nunha profunda crise de alcanzo mundial que está a pór en causa o actual
sistema socioeconómico de corte capitalista, que xera enormes lucros fundamentados
na especulación, na sobreexplotación dos
recursos e nas guerras.
Igualmente constatamos que esta crise
vén causada pola deficiente distribución da
riqueza, xerando grandes diferenzas económicas e desigualdades entre grupos sociais,
étnicos e mesmo xeográficos.
Este modelo económico xerador de
profundos desequilibrios provoca un consumo inconsciente e insustentábel de recursos naturais que dan como resultado unha
pegada ecolóxica global superior á capacidade que ten a Terra para soportala.

Para saírmos desta situación repetidamente anunciada desde o ecoloxismo, non
valen medidas puntuais que insistan no
mesmo modelo baseado no consumismo,
na inxustiza social, no espolio da natureza
e na especulación. Propomos a mudanza
cara a un sistema económico que non
supere a capacidade de carga do ecosistema Terra; que procure unha maior eficiencia no uso dos recursos e unha xusta distribución da riqueza material e cultural; que
oriente a produción e o consumo a cubrir
necesidades e non á acumulación; e que
prime o local e o ecolóxico. Todo isto dentro dun marco democrático e participativo
no que o pobo recupere a súa capacidade
de xestión e decisión.
Este período histórico, en que o modelo globalizador permite que a toma de decisións estea nas maos das transnacionais
que van concentrando poder político,
económico e social, debe ser aproveitado
como unha oportunidade para analizar e
buscar solucións incardinadas no respecto
ao medio ambiente, ás persoas e aos pobos.

A NOVA DIRECTIVA
- Presidenta e vogal de
Transportes:
Adela Figueroa
- Vicepresidenta:
Montserrat Lombardía
- Secretaria Xeral e vogal de
Auga: Virxinia Rodríguez
- Secretaría Executiva: Fins Eirexas
- Secretaría de Organizacións:
Martiño Fiz
- Vicesecretario Xeral e vogal de
Biodiversidade: Xosé Salvadores
- Tesoureiro: Xan Louzao
- Vogal da Comisión Permanente e
de Consumo Sustentábel:
María Xosé Castro
- Vogal da Comisión Permanente:
Xesús López Piñeiro
- Vogal da Comisión Permanente e
de Muller: María García
- Vogal da Xunta Directiva:
Daniel L. Vispo
- Vogal da Xunta Directiva:
Manuel Soto
- Vogal de Afiliación:
Alberte Sánchez
- Vogal de Agroecoloxía:
Ánxela Martínez
- Vogal de Protección Animal:
Isabelle Kerdudo
- Vogal de Comunicación:
Belén Rodríguez
- Vogal de Desenvolvemento
Rural: Branca Villares
- Vogal de Educación Ambiental:
Ramsés Pérez
- Vogal de Enerxía e Cambio
Climático: Fins Eirexas
- Vogal de Litoral: Alexandre
García
- Vogal de Montes: Marcial Barral
- Vogal de Ordenación do
Territorio: Froilán Pallín
- Vogal de Patrimonio Cultural e
Natural: Xosé Manuel Rodríguez
- Vogal de Patrimonio Xeolóxico:
Xoán Ramón Vidal Romaní
- Vogal de Recursos Audiovisuais:
Xosé Luis Blanco
- Vogal de Relacións Sociais:
Suso Oca
- Vogal de Residuos: María
Lafuente
- Vogal de Ríos: Margarida
Miguéns
- Vogal de Saúde Ambiental:
Luis Díaz Cabanela
- Vogal de Urbanismo: Lois Toirán
- Vogal de Voluntariado:
Paco Bañobre
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