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"ADEGA FAI POLÍTICA AMBIENTAL,
PERO NON É PARTIDISTA"

Entrevista por Belén Rodríguez
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Permanente e as Vogalías, imos tratar
de reforzar a presenza de Comisións
de Traballo para fomentar as
sinerxías entre vogalías e evitar a
superposición de esforzos nalgunhas
temáticas. Deste xeito, a vogalía de
Auga e a de Ríos poderían traballar
conxuntamente sobre a Directiva
Marco de Auga. O novo formato
permítenos tamén incorporar máis
persoas nas tomas de decisión e á
militancia activa.
- E desde a perspectiva reivindicativa
e de acción social?

- Din que a persoa responsábel da
Secretaría Xeral é a que máis traballa dentro das organizacións, é así?
- Nos seus inicios, cando non había
persoal liberado, quizais recaía máis
traballo na Secretaría, pero hoxe é
diferente. Coa introdución das
Secretarías Executiva e Organizativa
o traballo faise de xeito máis colexiado e áxil. A miña función é coordinar
as liñas estratéxicas de traballo,
apoiar aos traballadores do local e
facer o seguimento dos proxectos en
marcha, sacando adiante os asuntos
máis urxentes.
- É necesario priorizar liñas de traballo?
- Si, aínda que sexa complicado para
ADEGA. Nesta nova andaina, un dos
obxectivos da Secretaría é establecer
esas liñas fundamentais, enmarcadas
nunha decena de puntos estratéxicos
que farán que o traballo sexa máis
produtivo. Ese será un dos maiores
esforzos a nivel organizativo.
- Outros retos da organización?
- Son os acordados na recente asemblea xeral da Asociación. Ademais de
manter vixentes órganos como a
Xunta Directiva, a Comisión

- É necesario continuar coa defensa da
Rede Natura e reivindicar a súa
ampliación, que era unha proposta
deste goberno. Tamén incidiremos na
ordenación do territorio e a defensa
do transporte sustentábel e o ferro-

"Desde ADEGA trataremos de
limar asperezas coa Administración porque é necesario manter
o diálogo"
carril fronte a imposición do AVE. O
seguimento da tramitación do Plano
Eólico ocupará grande parte da nosa
actividade, para evitar que se instalen muíños de vento en zonas de
especial interese natural ou patrimonial e, por suposto, seguiremos
defendendo as zonas afectadas polo
Plano Acuícola. Ao mesmo tempo,
faremos seguimento do estado dos
ríos e do Plano de Residuos.
A respecto da crise global, entendemos que é necesario reflexionar sobre
a reforma do modelo capitalista que
destrúe empregos, o medio ambiente
e a sociedade en xeral. Propomos que
se experimenten outros modelos de
sociedade non tan destrutivos e
baseados nun consumo responsábel.

"A Educación Ambiental e a
parte reivindicativa de ADEGA
son dúas caras dunha mesma
moeda"
Continuando con determinadas iniciativas, darémoslle pulo aos proxectos de Educación ambiental, nos que
a “Eira da Xoana” é o máis ilusionante. Queremos que este equipamento
sirva de referente e de punto de
encontro dos socios e socias de
ADEGA.
- Como é hoxe a relación de ADEGA
coa Administración?
- Con este goberno houbo moitísima
mellor relación que co goberno pasado, co que non había comunicación
nin diálogo, e os órganos consultivos
non existían. Co cambio de goberno
conseguimos colaborar non só coa
Consellaría de Medio Ambiente,
senón con outras como a de Traballo,
Innovación e industria, Igualdade ou
Medio
Rural.
Arestora,
o
Departamento de Medio Ambiente é
un dos eidos cos que hai maior
enfrontamento debido á temática
que lle compete, pero tamén pola
recente polémica sobre a orde de
axudas concedidas a Federacións de
carácter supostamente ambiental.
Aínda así mantemos o diálogo con
algunhas das súas Direccións Xerais.
Desde ADEGA trataremos de limar
asperezas, sobre todo nos órganos
consultivos, aínda que obviamente
non imos estar de acordo con todo o
que a Consellaría faga, nin ela vai
estar de acordo con todo o que fagamos nós.
- O colectivo ten pasado xa por algún
tribunal por defender o ambiente
galego e non só como denunciante.
Como se enfronta unha organización sen ánimo de lucro e de voluntariado a estas situacións?
cerna 17

Ramsés Pérez

- É complexo. Sempre corremos o risco
de comprometer o patrimonio da
asociación, de todos os socios e
socias de ADEGA, por iso temos que
ter coidado. Nos últimos anos estivemos en tres procesos: o de Rinlo,
Eslavesa e Oural, nos que tiñamos a
certeza de gañar, pero nunca se sabe.

Territorio, financiado por Caixa
Catalunya, polo que se restauran
pozas para a cría de anfibios. Todos
estes ámbitos inciden en que a xente
sexa a protagonista do proceso educativo.
- Que papel debe ocupar a Educación
Ambiental e a reivindicación no traballo de ADEGA?

- Es Vogal de Auga e Coordinadora do
Proxecto Ríos, dedicando a maior
parte dos teus esforzos á defensa
das augas continentais. Por que
motivo?
- Pola miña formación en Ciencias
Químicas, nomeadamente, na contaminación das augas continentais. Era
un tema no que eu podía aportar
coñecemento e apoiar a ADEGA. Levo
xa varios anos ostentando esta
vogalía e, xunto coas vogalías de Ríos
e Educación ambiental, coordino o
Proxecto Ríos. É un proxecto promovido coa axuda de Caixa Catalunya,
no ámbito da Educación Ambiental
(EA); aínda que nós entendemos a EA
tamén como instrumento de reivindicación ambiental. Cando facemos a
inspección dun río tamén estamos a
denunciar a súa situación.

tarios son suxeitos activos, deciden
que accións queren desenvolver nos
ríos (aínda que asesoremos), son
autónomos. E son poucos os proxectos ambientais deste estilo.
- Que outras iniciativas de voluntariado ambiental de ADEGA son destacábeis?

Alén disto, este ano tratarei de dedicarlle tempo á Directiva Marco de
Auga e á participación social, alentando procesos de dinamización dentro da organización para que teña
presenza nas distintas mesas sectoriais de consulta establecidas por
Augas de Galiza.

- Quizais o primeiro momento no que
ADEGA traballou con voluntariado
ambiental de xeito máis activo foi na
catástrofe do Prestige. Daquela
naceu unha liña de traballo que logo
tivo continuidade co Voluntariado en
Defensa dos Montes Galegos (en
colaboración con Vicepresidencia e a
Consellaría de Medio Rural), co
Proxecto Ríos ou, na actualidade, co
Proxecto Corna, a través do cal se eliminan das praias especies vexetais
introducidas. Por outro lado, existe
outro proxecto de Custodia do

- Os ríos sofren moitísimas agresións.
As minicentrais ou as infraestruturas
hidráulicas fragmentan o seu hábitat,
pero tamén a contaminación supón
un grande problema. A maior parte
das grandes cidades e núcleos de
poboación teñen unha depuración
deficiente e iso fai que os ríos lamenten fortes impactos, sobre todo, no
seu curso baixo e desembocadura.
Como coordinadora do Proxecto Ríos
tamén constato que existe unha
grande alteración do bosque de ribeira, xa non só pola construción de
infraestruturas ou pola eliminación
da vexetación, senón pola introdución de especies invasoras, tanto de
flora como de fauna.
- A que se debe o éxito do Proxecto
Ríos?
- Creo que pola posibilidade que ofrece
á cidadanía de participación. Moitos
proxectos educativos quédanse en
charlas ou nun obradoiro onde a
poboación non é partícipe. Os volun18 cerna
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- Cal é o estado ambiental dos ríos
galegos?

- A Educación Ambiental e a parte reivindicativa de ADEGA son dúas caras
dunha mesma moeda. ADEGA ten un
marcado carácter reivindicativo. Non
esquezamos que naceu denunciando
os vertidos de materiais radioactivos
na Foxa Atlántica e a instalación da
fábrica de celulosa en Pontevedra.
Pero tamén foi, xunto coa Asociación
Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), a
responsábel das primeiras Xornadas
de Educación Ambiental en 1985.
Son dous ámbitos de traballo históricos e simbióticos na organización.
Por outro lado, a Educación
Ambiental de ADEGA non é neutra,
busca a transformación política, a
denuncia activa e métese de cheo nas
problemáticas ambientais. Tampouco
se pode perder de vista o traballo “a
pé de rúa” ou o carácter social de
ADEGA.
- Secretaria Xeral de ADEGA, profesora de Educación Secundaria, e nai
desde hai un ano... Como se compaxina todo isto coa vida persoal?
- A conciliación é complicada ás veces.
A miña excedencia por maternidade,
alén de centrarme no papel de nai,
permíteme ofrecerlle máis dedicación
a ADEGA. Isto supón que a miña filla
xa leve compartido coa Asociación
moitísimas
xuntanzas
de
Permanentes, Asembleas, etc. A mili-

- Como valoras o movemento ecoloxista galego?
- Actualmente as relacións entre os
grupos ecoloxistas non son todo o
boas que deberan de ser. Trabállase
de xeito descoordinado e hai dificultade para consensuar posicionamentos comúns. É responsabilidade de
todos os grupos facer un esforzo por
atopar puntos en común e dialogar,
porque a realidade é que son moi
poucas as cousas que nos separan. Eu
como Secretaria Xeral de ADEGA tratarei de que exista ese diálogo con
diferentes grupos e de que esteamos
presentes en determinados conflitos,
sen esquecer a nosa traxectoria. É
moi importante que todo o movemento ecoloxista sincero cos principios de defensa da natureza estea
unido.
- Que lles dirías aos que cren que
ADEGA non é independente?
- Basta que entren na nosa páxina web
e que vexan cales son os nosos ámbitos de denuncia. Non miramos a cor
das Consellarías cando algo é denunciábel. Porén, creo que a “non independencia” de ADEGA se está a usar
interesadamente como arma de des-

prestixio do colectivo, posto que non
hai outra forma de denostalo.

porte colectivo e público e privamos
de emisións de gases con efecto
invernadoiro. Cando falamos de compostaxe estamos por evitar a incineración e reducir as emisións de dióxido de carbono ao aire, etc.

Á marxe de que existan socios e
socias cunha determinada inclinación, somos unha organización
ambientalista, unha organización que
pretende condicionar as políticas
ambientais pero non é partidista. O
único carné que pedimos é o de iden-

- Que lle pedirías ao goberno galego
entrante?
- Que teña un maior compromiso co
medio. Segue habendo innumerábeis
canteiras, mesmo alegais, un Plano
Eólico herdado do Partido Popular,
unha Rede Natura ridícula, unha
estrutura moi técnica e pouco
ambientalista de Augas de Galicia, un
Plan de Residuos tramitado in extremis... En definitiva, que teña a
valentía para enfrontarse a determinados cambios necesarios explícitos
tras o fracaso do actual modelo
económico que nos levou á crise
social e ambiental.

"É responsabilidade de todos os
grupos ecoloxistas atopar puntos
de consenso e dialogo"

tidade e tan só lle temos que render
contas aos nosos socios.
- E os retos ambientais globais?
- Agora é enfrontar a crise global. Na
Asemblea Xeral debatemos se podería
ser unha oportunidade para modificar a conciencia dos cidadáns fronte
ao consumo depredador do modelo
capitalista. Aínda que tamén pode ser
unha oportunidade para as grandes
empresas de reducir gastos de carácter ambiental e intensificar a súa
acción sobre o medio.
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tancia nunha organización así obrígache a responder de xeito rápido e a
non ter horarios, polo que ás veces
teño que levar o ámbito reivindicativo ao eido familiar. Pero fágoo con
moito agrado porque son dous ámbitos que me apaixonan.

Outro grande reto é o Cambio
Climático, temática que traballamos
transversalmente desde ADEGA.
Cando reivindicamos a ordenación do
territorio e unha defensa do ferrocarril, potenciamos un medio de trans-
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