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Auditoría de comunicación

Método aplicado

A análise que presentamos neste documento está realizada en base ao estudo cuantitativo e 
cualitativo de diversos aspectos para cada un dos focos de interese: 

1. A mensaxe: forma, contido, temáticas, espírito global
Analizamos os artigos publicados entre o 20 de setembro e o 23 de outubro de 2013,  
comparados  cos  publicados  no mesmo período do ano anterior.  Realizouse  tamén 
unha lectura superficial de contidos máis antigos para descubrir certos parámetros da 
mensaxe global da asociación. 

2. Cuestións técnicas
Estudamos  a  arquitectura,  estrutura  e  navegabilidade  da  web  tanto  internamente, 
analizando a categorización, etiquetado e anidado dos contidos, como dende un punto 
de vista externo, a modo de visitantes alleas á asociación.

3. Público
Análise paralelo e comparado de estatísticas da web e do Facebook, extraendo aqueles 
datos que fan referencia a aspectos concretos da nosa audiencia (demográficos,  de 
alcance total, de participación, fluxo entre ambas plataformas...). 

4. Feedback e participación
Analizamos a pertinencia e eficacia das vías de contacto polas que o público pode 
interactuar coa asociación en termos de facilidade de localización, de interacción e de 
resposta, incluído o fluxo de feedback das redes sociais. 

5. Conclusión
Presentamos  as  conclusións  globais  do  estudo  en  forma  de  análise  DAFO 
(Debilidades,  Ameazas,  Fortalezas  e  Oportunidades);  este  esquema  permite  obter 
unha visión sintética e concreta dos aspectos nos que estamos facendo un bo traballo e 
daqueles nos que aínda podemos mellorar.



1. A mensaxe

1. 1. Temáticas

As temáticas tratadas nos contidos propios son basicamente as seguintes: 

• Actividades da propia asociación ou organizadas en colaboración con outr@s.
• Mobilizacións e accións na rúa.
• Labor de denuncia (propias ou con outr@s).

Definimos  estas  tres  categorías  subxectivas  sen  ser  pechadas  nin  ríxidas,  mais que 
atopamos axeitadas para describir a percepción global dun público externo. 

No período analizado (os  dez artigos  publicados entre o 20 de setembro e  o 23 de 
outubro deste  ano,  en comparación cos  nove publicados  no mesmo período do 2012),  a  
distribución temática das novas foi a seguinte: 

 

Unha primeira lectura puramente numérica que apreciamos grazas a gráfica é que 
diminuímos significativamente o espazo adicado á difusión das nosas actividades para darlle 
maior pulo ás outras dúas temáticas. Como dato positivo cómpre observar que mesmo así hai 
un número maior de artigos sobre actividades que sobre as outras categorías sumadas. 

1. 2. Contido
Rexistro, adaptación e flexibilidade do discurso

Cada unha das categorías temáticas anteriores ten un rexistro lixeiramente diferente, o que 
amosa un intento de adaptar a nosa mensaxe e discurso ao tipo de público que temos en 
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mente. Porén, tamén tendemos a misturar varios tipos de discurso dentro do mesmo artigo, o 
que desconcerta e pode levar á confusión ou, aínda peor, ao desinterese. Isto é especialmente 
visible nos artigos de análise e denuncia.

• Exemplo:  Verdegaia denuncia os  desbroces iniciados no Monte de San 
Xurxo por poñer en perigo hábitats e especies da Rede Natura.
O que  comeza  sendo  un  artigo  de  denuncia  deriva  nunha  análise  
especializada,  cunha  linguaxe  excesivamente  técnica-científica,  estilo  
“conferenciante”,  frases  excesivamente  longas,  falta  de  explicacións  e  
referencias, con pouca vontade divulgativa e pedagóxica.

Os artigos sobre actividades teñen un discurso máis relaxado que e un uso moi reducido 
da linguaxe técnica en contraposición aos de denuncia. Aínda así, resulta un ton demasiado 
formal  e  frío  como  para estimular  a  curiosidade  e  a  confianza  do  público  e  motivar  a 
participación efectiva nas actividades. 

Os contidos sobre  mobilizacións resultan demasiado asépticos:  desperdiciamos unha 
gran oportunidade de construír un discurso dinámico no que se vexa reflectida a voz da 
asociación,  limitándonos  a  apoiar  ou  adscribir  as  palabras  doutr@s.  Coma  en  casos 
anteriores, pecamos tamén dun uso excesivo ao texto escrito de forma innecesaria.

De forma global, vemos unha necesidade de establecer certos criterios de estilo para os 
distintos tipos de publicación, de facer un esforzo por reducir ou sintetizar na medida do 
posible  o  noso  discurso  escrito  recorrendo  a  outro  tipo  de  formatos que  poden  resultar 
igualmente  eficaces  á  hora  de  comunicar  e  que,  certamente,  aportan  atractivo  á  nosa 
mensaxe. 

1. 3. Forma
Visibilidade global dentro da páxina e facilidade de recuperación da información (arquivo)

Dentro do espazo total da páxina os artigos ocupan a columna central, de maior visibilidade.  
Porén, esta relevancia que lles damos respecto a outros contidos non se complementa con 
mecanismos que faciliten o seguimento das nosas mensaxes: 

• Non teñen espazo propio no menú de cabeceira. 

• As áreas temáticas non están á vista e unha vez localizadas, non aportan 
información clara sobre o tipo de novas que atoparemos dentro de cada unha.

• A categorización por núcleos comarcais está aínda máis oculta que a anterior 
(máis abaixo na páxina) e resulta, agás casos excepcionais, pouco relevante. De 
feito, o seu uso é moito menos frecuente que o das áreas temáticas.

• Nulas referencias a contido propio. Ao non utilizar este mecanismo, estamos 

http://verdegaia.org/index.php/2-uncategorised/1524-verdegaia-denuncia-os-desbroces-iniciados-no-monte-de-san-xurxo-por-poner-en-perigo-habitats-e-especies-da-rede-natura
http://verdegaia.org/index.php/2-uncategorised/1524-verdegaia-denuncia-os-desbroces-iniciados-no-monte-de-san-xurxo-por-poner-en-perigo-habitats-e-especies-da-rede-natura
mailto:doutr@s


perdendo a oportunidade de xerar tráfico cara á nosa web e retomar temas que 
nos pode interesar volver a poñer no foco. 

• Múltiples artigos sen asignar que resultarán virtualmente irrecuperables polo 
público  unha  vez  que  comecen  a  ser  desprazados  polos  máis  recentes.  

• O uso racional  de formatos diversos  nunha publicación non responde só a 
criterios de estética ou audiencia, se non que serven ademais para establecer 
vínculos entre as distintas partes dunha historia. No caso de Verdegaia, o  nulo 
uso destes elementos dentro das publicacións impide totalmente ou dificulta 
moito a tarefa de facer o seguimento dunha nova en concreto. O efecto máis 
probable é que a persoa que chegou á nosa publicación abandone a páxina para 
satisfacer a súa curiosidade noutras fontes. 

Exemplo: Verdegaia presenta a sexta edición do seu programa “Vai de  
roteiros!”. Ben en canto ao contido, mal en canto a forma da mensaxe.

1. 4. Espírito global da mensaxe
Comunicamos en positivo? Que imaxe proxectamos á sociedade? Visibilizamos o traballo da asociación? 

Unha lectura global das mensaxes proxecta unha imaxe de dobre fío: por unha parte, 
xeramos  contido  dunha  forma constante  e  informamos  puntualmente  das  nosas  accións, 
iniciativas e opinións; por outro lado, as actividades quedan superadas polo labor de denuncia 
e mobilización, a queixa destaca sobre a proposta de solucións. Cultivamos unha imaxe de 
“eterno  descontento”  pouco  construtiva,  o  que  desanima  a  un  público  xa  saturado  de 
mensaxes en negativo. 

Parte deste problema ten a súa orixe nunha comunicación non organizada, algo que se 
fai  especialmente  visible  na  estrutura  e  contidos  da  propia  web:  non  existe  nin  unha 
categoría  nin  un menú propio  para  as  actividades,  aínda que as  anunciemos  a  través  de 
artigos. Para atraer a curiosidade da xente cara á nosa organización é necesario destacar este 
papel  como  entidade  capaz  de  intervir,  transformar  a  realidade  e  realizar  unha  labor 
construtiva (dentro das nosas forzas). 

Esta problemática esténdese tamén á información oficial da organización: aínda que 
están presentes todos os datos estatutarios, técnicos e organizativos necesarios para situarnos 
ideoloxicamente,  bótanse  de  menos  certos  datos  máis  achegados  ao  plano  persoal. 
Recordemos que as organizacións tradicionais non están no seu mellor momento debido a 
diversos factores (pulo doutras formas de militancia, rexeitamento de compromisos a medio e 
longo prazo, situación económica, etc). Cómpre explicar claramente o que significa asociarse 
a Verdegaia, que vantaxes, obrigas e dereitos teñen as socias (sen necesidade de obrigar á 
xente a ler os nosos estatutos), que nos diferencia doutras entidades que traballan os mesmos 
temas. Podemos achegar esta información facilmente a través, por exemplo, dun apartado de 
Preguntas Frecuentes (FAQ), tentando construír en común un “retrato robot” da asociación.

http://verdegaia.org/index.php/biodiversidade/1519-roteiro-serra-do-forgoselo-rio-castro-lic-xuvia-castro-domingo-20-de-outubro-de-2013
http://verdegaia.org/index.php/biodiversidade/1519-roteiro-serra-do-forgoselo-rio-castro-lic-xuvia-castro-domingo-20-de-outubro-de-2013


2. Cuestións técnicas

2. 1. Estrutura da información contida na web. Adecuación, pertinencia, visibilidade

O aspecto inicial  da web é,  nun primeiro contacto,  limpo e sinxelo,  aínda que un tanto 
conservador no seu deseño e estrutura. Mais ao descender na páxina pérdese esa primeira boa 
impresión a medida que a información tende a tornarse confusa, mesmo desorganizada, e 
pouco práctica para unha correcta circulación e difusión dos nosos contidos. 

Cabeceira da páxina

Chama a atención o baleiro do menú superior, o lugar de maior visibilidade da páxina 
xunto  coa  columna  central.  Desaproveitamos  un  espazo  moi  valioso para  encamiñar  ao 
público cara a temáticas, seccións ou campañas que consideramos importantes. 

Das iconas de redes sociais que aparecen na esquina superior dereita da páxina só unha 
funciona correctamente. Convén eliminar as que non nos fan servizo ou ben replantexar a 
conveniencia de manter estas iconas, pudendo elixir outras ferramentas para facer visible a 
nosa presencia nas redes. 

Columna central
A categorización das novas non parece adecuarse ben ao contido, quedando ademais moitas 
sen asignar. Pode haber tamén certa confusión á hora de clasificar determinadas novas. Que 
ocorre, por exemplo, cando un NC concreto escribe sobre aspectos atribuíbles a algunha das 
áreas  temáticas?  Esta  indefinición  penaliza  os  nosos  resultados  nos  buscadores  e  non 
contribúe a xerar tráfico reiterativo cara á nosa web. 

• Podemos usar varios mecanismos sinxelos para solventar esta indefinición 
xeográfica  cando  sexa  necesario:  utilizar  etiquetas  nos  titulares  (por 
exemplo,  construír  o  titular  así:  [NC  Pontevedra]  Obradoiro  sobre  
reciclaxe), incluír a localización como metatag ou, seguindo a fórmula das 
axencias, citar a localización na primeira liña da nova. 

Barra lateral esquerda 
• “Formamos parte”:  varias das plataformas están virtualmente inactivas por non ter 

anovado o dominio ou por non ter actualizacións en longos períodos. 
• Banner “Vai de roteiros”: sen actualizar dende 2009.
• Banner “Cos pés na terra”: sen actualizar dende 2011.
• Banner “Freemos o C. Climático”: contido non relacionado.

Barra lateral dereita
• Sindicación. A presenza desta utilidade tan arriba na páxina non resulta lóxica, sobre 

todo  por  encima  doutros  contidos  con  moita  máis  relevancia  en  termos  de 
comunicación. Sería necesario trasladala cara ao final da páxina ou ben aproveitar a 
icona da esquina superior dereita, xunto ás redes sociais. 



• Caderno de actividades: bo material cunha visibilidade media por mor da súa posición 
na web. De novo, é necesario darlle un lugar propio e en destaque a este tipo de 
contidos, engadindo ademais cadernos anteriores (se os hai). 

• Áreas temáticas e núcleos comarcais: non son visibles na súa ubicación actual dentro 
da páxina.

• Banners de informes: carecen de ningún tipo de explicación ou categoría que permita 
contextualizalos e saber cara onde nos van dirixir. Dun total de cinco, tres están rotos. 

• Facebook:  pouco  visible  tanto  pola  posición  como  pola  configuración  da  propia 
plantilla (estreita no lateral). Información repetida, atopámola anteriormente na icona 
correspondente na cabeceira. 

• Calendario: totalmente innecesario, descontextualizado, non ten contido nin utilidade 
aparente. 

2.2. Posicionamento en buscadores. 

Unha serie de procuras sistemáticas en Google poñen de manifesto que existe un problema 
importante co noso posicionamento en buscadores, tanto a nivel global da páxina (buscando 
termos como ecoloxismo, Galicia, medio ambiente, educación ambiental...) como dos artigos 
e  contidos  individuais.  Resulta  moi  complicado  chegar  a  resultados  da  propia  web  da 
asociación, aínda que si é posible localizar algunhas referencias de terceiros. 

  

Termos da procura
 

Referencias Verdegaia

Galicia desbroces 1/20 (externa)

reciclaxe compostaxe 
morrazo

1/20 (externa)

uso cianuro mineria galicia 0 / 20

verquidos as pontes 2/20 (externa, ref1 e ref2)

Etiquetado dos contidos

Unha das razóns desta falta de resultados é o etiquetado interno dos artigos (descrición e 
metatags). Nalgúns dos artigos revisados, o número de tags era excesivo (algo que Joomla, o 
xestor de contido que utiliza a web de Verdegaia, penaliza) ou totalmente nulo (o que na 
práctica fai  o  contido pouco amigable  para os  buscadores  que,  polo tanto,  tenden a non 
indexalo). Por outro lado, os metatags están só en galego, o que a nivel técnico lles resta 
visibilidade, polo que sería interesante incluír algún en castelán, especialmente cando nos 
interese que o contido sexa coñecido máis alá do noso ámbito xeográfico (veremos a lóxica  
disto analizando a orixe das nosas visitas). 

http://www.galizanonsevende.org/?p=258
http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/54403
https://www.google.es/search?q=verquidos+as+pontes&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:gl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=34l-UsXbOvDT7Aa0wYCICg
https://www.google.es/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:gl:official&biw=1525&bih=725&q=uso+cianuro+mineria+galicia&oq=uso+cianuro+mineria+galicia&gs_l=serp.3...11197.11197.0.11383.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..31.serp..0.0.0.GJfQjYuWMVQ
http://www.federacionecoloxista.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1422
https://www.google.es/search?q=reciclaxe+compostaxe+morrazo&client=firefox-a&hs=6KF&rls=org.mozilla:gl:official&ei=GYZ-Ur6YH8qX0QXN14CQBA&start=0&sa=N&biw=1525&bih=725&dpr=0.9
https://www.google.es/search?q=reciclaxe+compostaxe+morrazo&client=firefox-a&hs=6KF&rls=org.mozilla:gl:official&ei=GYZ-Ur6YH8qX0QXN14CQBA&start=0&sa=N&biw=1525&bih=725&dpr=0.9
http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/66401%E2%80%8E
https://www.google.es/search?q=galicia+desbroces&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:gl:official&client=firefox-a&channel=fflb&gws_rd=cr&ei=3YN-UrklxM-EB8fxgbAD


2. 3. Frecuencia de actualización / creación de contido:

A creación de contido de forma regular é tamén un factor importante para darlle visibilidade  
ás nosas mensaxes. A frecuencia coa que aportamos contido á rede (ao escribir un artigo, 
publicar  un  estudo  ou,  en  xeral,  ao  subir  calquera  material  que  supoña  un  extra  de  
información)  aumenta  as  nosas  posibilidades  de  aparecer  máis  frecuentemente  nos 
buscadores. 

Neste aspecto puramente cuantitativo, Verdegaia realiza un traballo encomiable -sobre 
todo tendo en conta o seu carácter voluntario- con varios artigos por mes e incluso máis dun 

Cero metadatos

Exceso de metadatos



por semana e destacando nos momentos de  crise (durante o lume no Monte Pindo,  por 
exemplo). 

Un  aspecto  lixeiramente  negativo  (aínda  que  non  grave)  é  a  irregularidade,  como 
observamos  nesta  gráfica.  No  2013  temos  fortes  subidas  e  baixadas  na  frecuencia  de 
actualización, que foi algo máis estable -ou canto menos, con cambios máis graduais- durante 
o ano anterior. É unha boa idea tentar manter un certo equilibrio e regularidade.

2. 4. Conectividade con redes sociais

A web non está ligada automaticamente ao Facebook, quedando parte dos nosos contidos 
excluídos  desta  rede  social.  Isto  supón  tamén  dobre  traballo,  ao  ter  que  levar  o  artigo 
manualmente á nosa páxina de Facebook. Perdemos ademais a oportunidade de encamiñar ás 
nosas seareiras cara á web, o que xeraría un tráfico maior que sería premiado por Google. 

2013 2012

Outubro 8 5

Setembro 9 7

Agosto 6 6

Xullo 2 6

Xuño 5 10

Maio 18 12

Abril 8 12
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Outubro Setembro Agosto Xullo Xuño Maio Abril

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20



3. O público receptor

3. 1. Monitorización das visitas 

Páxina web

Na páxina web, as cifras son bastante positivas: no que vai de 2013 acadamos un total de 
42.395 visitantes únicos que sumaron  92.057 visitas;  é unha mellora  en comparación  coas 
cifras de 2012 (28.004 visitantes únicos / 69.257 visitas).  Porén, observamos que se ben a 
primeira  das  cifras  case  se  duplicou,  non sucedeu o  mesmo co  número de  visitas  totais;  
cómpre supor que gañamos en audiencia, pero que este novo público non fixo medrar na 
mesma medida as visitas totais, o que significa que aínda hai unha boa marxe para a mellora.

Analizando os termos de procura utilizados para chegar ata a páxina vese claramente a 
anterior problemática cos metadatos e o posicionamento dos nosos artigos. Nos primeiros 
postos non destacan aqueles termos que poderiamos considerar definitorios da asociación ou 
dunha temática en concreto.  
 

Alcance en Facebook

Esta rede social  está  tomando cada vez máis  importancia para difundir  as actividades da 
asociación, tendo unha audiencia importante tanto entre as seareiras da asociación como 
entre  o  público  en  xeral.  O  número  de  “gústames”  medra  lenta  pero  gradualmente, 
experimentando subidas bruscas cando hai algunha situación crítica (coma no caso do Monte 
Pindo) ou cando lanzamos novas actividades (programa Vai de Roteiros). 

Cómpre non esquecer que a vixencia dos contidos en Facebook é moi curta e os datos 
brutos  de  alcance  non  sempre  corresponden  coa  realidade.  Mais  unha  revisión  das 
publicacións que tiveron maior alcance apunta algúns aspectos que podemos explorar para 
sacarlle máis partido á audiencia que temos nesta rede. 

  

Termos de procura 2013



• Alcance total: vemos que gran parte das persoas que viron as nosas publicacións máis 
populares  non  son  seareiros  da  nosa  páxina.  Temos  polo  tanto  unha  boa 
potencialidade de crecemento. 

• Tipos de publicación: como era de esperar,  varios contidos sobre temas polémicos 
ocupan os primeiros postos da lista (mina de Corcoesto e lume no Pindo).  Mais é 
importante  fixarse  na  forma  dos  mesmos.  O  primeiro  é  un  agradecemento,  unha 
mensaxe  positiva;  o  segundo  unha  recollida  de  sinaturas,  unha  posibilidade  de 
implicarse; no terceiro utilizouse a imaxe e o humor; o seguinte recolle testemuñas de 
afectadas polo lume do Pindo, unha información de primeira man cun gran valor 
informativo naquel momento. 

Visitas web e alcance en Facebook

Datos comparados de visitas: Web/Facebook

Artigo Visitas web Alcance fb

Denuncia  desbroces 149 -

colaboración con ADEGA 48 284

Palestra ecoloxismo ou crise 67 634

Proxecto da mina de corcoesto 90 -

6º edición vai de roteiros! 253 597

FEG presenta queixa ante Valedor do Pobo 80 -

Por unha galiza sen lumes 56 252

apoio Luita Verde 95 -

apoio manifesto mobilización 29O 89 -

Dia sen coches 90 236

Publicacións con maior alcance (Facebook)



Unha comparación entre as audiencias da web e do Facebook é útil para saber que 
tipo  de  contidos  interesan  máis  a  cada  público,  ademais  de  servirnos  para  percibir  a 
necesidade de establecer maiores relacións entre ambas plataformas. Vemos nesta gráfica que 
boa parte das  publicacións seleccionadas non foron levadas ao Facebook,  causando unha 
perda de difusión importante. 

3.2. Análise sociodemográfico

As estatísticas da páxina web non recollen algúns datos demográficos como a idade ou 
o xénero das nosas visitas, datos que podemos extraer do Facebook (sempre tendo en conta 
que non son totalmente extrapolables). 

Máis da metade das nosas seareiras son mulleres, sendo o grupo de idade máis numeroso 
entre os 25  e os 34. No resto de grupos de idade as variacións entre público masculino e  
feminino  son  menos  acusadas,  existindo  maior  equilibrio.  Destaca  tamén  o  bo  dato  de 
seareiras entre os 45 e os 54 anos.

Alcance fb

Visitas web

Gráfica: Visitas web/Facebook
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As nosas visitas chegan maioritariamente dende Galicia, mais non é pouco significativo o 
número de persoas que se achegan á web dende outros puntos do estado ou mesmo dende o 
estranxeiro.  Atopamos algunhas sorpresas coma esta no 2013, onde Madrid é a cidade que 
achegou máis solicitudes. 

Os  datos  de  localización  do  Facebook,  máis  precisos  que  os  da  web  ao  referirse 

exclusivamente ás nosas seareiras, indican tamén un público maiormente galego, mais cunha 

presenza importante de persoas doutros lugares. 

Visitas 2013: Cidades



4. Feedback e participación

4.1. Vías de contacto

Verdegaia conta con varias vías de contacto a través da rede: 

• Contacto xeral / formulario web: ben situado, ocupando un lugar no menú da 
cabeceira. A súa presencia é necesaria e resulta útil para saber onde se ubica a 
asociación, o teléfono, etc.  En canto ao formulario, debemos saber que é un 
mecanismo que  resulta  frío  para  un  público  cada  vez  máis  acostumado  aos 
formatos de conversa das redes sociais, moito máis flexibles e que deixan ver 
moito mellor ao interlocutor (neste caso, a nosa asociación). Descoñecemos o 
volume de mensaxes que se reciben por esta vía, mais seguramente descendera a 
medida que aumentaba a nosa presencia no Facebook. 

• Contacto dos NC: como vimos anteriormente, o contacto concreto dos núcleos 
comarcais está mal situado, non é visible nin está destacado. É probable que 
gran parte das persoas que entran buscando esta información non sexan quen de 
atopala. 

• Facebook:  temos  nesta  rede  o  mecanismo  de  contacto  aparentemente  máis 
activo e eficaz, contamos cun bo número de seguidores e os datos de alcance 
indican que hai interese polos nosos contidos. As mensaxes privadas están moi 
activas, unha tendencia excelente ao indicar un grao de confianza alto e certo 
compromiso coa nosa organización. Podemos sacarlle máis partido ao Facebook 
actualizando a información da páxina para incluír o email xeral, o contacto dos 
NC e outra información relevante, ademais de abrir ao público a posibilidade de 
publicar  contido  (o  que  ademais  aforraría  o  paso  e  traballo  intermedio  da 
mensaxe privada, aínda que se queremos controlar o que se publica é mellor 
deixar pechada esta opción). 

4. 2. Participación

A participación activa e a difusión dos seus contidos son os principais obxectivos que unha 
organización debe conseguir  a través dunha correcta comunicación na Rede.  No caso de 
Verdegaia recibimos unha cantidade considerable de feedback, aínda que por unha única vía 
-o Facebook- e na meirande parte dos casos en forma de “gústames” e compartidas. 

Artigo Gustos Comentarios Compartidas

- - -

colaboración con ADEGA 12 0 2

Palestra ecoloxismo ou crise 21 0 12

- - -

15 1 1

FEG presenta queixa ante Valedor do Pobo - - -

10 0 4

- - -

apoio manifesto mobilización 29O - - -

Dia sen coches 5 0 3

Denuncia  desbroces

Proxecto da mina de corcoesto

6º edición vai de roteiros!

Por unha galiza sen lumes

apoio Luita Verde



Os “gústame” indican un interese difuso, de baixa intensidade; compartir unha nova 
significa  un  grao  máis  de  compromiso,  xa  que  a  persoa  que  o  fai  está  vinculándose 
persoalmente á nosa mensaxe. Escribir un comentario require romper unha barreira máis, 
parecida á que existe entre un conferenciante e o seu público; podemos dicir que é un éxito 
conseguir este tipo de retroalimentación aínda que sexa puntualmente. 

Se publicamos contidos nos que invitemos á participación por calquera mecanismo, o 
número  de  comentarios  aumentará,  e  constituirán  un  recurso  moi  útil  para  coñecer  ás 
persoas que nos seguen. 

Gustos  -

Comentarios -

Compartidas -

Gráfica: Datos de engagement (Facebook)
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5. Conclusións

5. 1. Mensaxe, contido, forma

Debilidades Ameazas

• Misturamos  rexistros  e  temáticas  dentro 
dos artigos individuais (contido confuso).
• Linguaxe excesivamente formal e fría, en 
ocasións  demasiado  técnica.  Non  consegue 
chegar ás persoas e motivalas. 
• Non construímos un discurso propio que 
nos diferencie doutras entidades.
• Falta de síntese.
• Clasificación  e  categorización  das  novas 
defectuosa.  Dificulta  a  recuperación  e 
seguimento da información. 
• Pouca  visibilidade  das  actividades,  tanto 
na páxina coma no conxunto dos artigos. 

• Cultivar en exceso unha imaxe de “eterno 
descontento” pouco construtiva.

• A  dificultade  para  seguir  as  actividades  e 
novas da asociación  pode provocar a perda 
de  interese  por  parte  do  público,  que 
derivará a outras fontes de información.

Fortalezas Oportunidades

• Sección  de  artigos  ocupando  un  lugar 
preferente na páxina.

• Bo  volumen  de  creación  de  contido  e 
actualización, información frecuente sobre 
accións e actividades. 

• Moi boa labor informativa e de difusión en 
momentos de crise.

• Repensar o noso discurso, darlle a volta para 
poñelo nun ton positivo.

• Crear  unha  pequena  guía  de  estilo  que 
unifique criterios entre as persoas que escriben.

• Mellorar  a  construción  das  novas,  tanto  na 
súa  temática  (evitando  misturar)  como  na 
linguaxe e lonxitude (sintetizar).

• Enriquecer  o  texto  con  outro  tipo  de 
formatos  (vídeo,  fotos,  mapas,  documentos...)  e 
incluír  cando  sexa  posible  enlaces  a  contido 
propio.

• Facer  unha  sección  de  FAQs  sobre  a 
asociación  que  explique  cun  rexistro  menos 
“institucional” os seus valores, obxectivos e liñas 
de traballo. 



5. 2. Páxina web: Estrutura e SEO

Debilidades Ameazas

• A estrutura da páxina non é práctica: non se 
aproveitan os espazos  de maior visibilidade 
para colocar información importante. 

• Moito contido desactualizado ou innecesario 
nas barras laterais.

• Os  contidos  da  web  non  están  ligados 
automaticamente a Facebook. 

• Mal uso dos metadatos dos artigos (por exceso 
ou por defecto). 

• O  SEO  da  páxina  non  está  a  funcionar 
correctamente,  deixando  moitos  contidos 
invisibles para os buscadores. 

• Maior  visibilidade  en  Google  doutras 
entidades,  aínda  que  a  súa  frecuencia  de 
creación  de  contido  non  é  superior  á  de 
Verdegaia. 

Fortalezas Oportunidades

• Boa visibilidade das últimas novas, ocupando 
o espazo central.

• Darlle espazos propios no menú de cabeceira 
ás novas e ás actividades.

• Crear  categorías  temáticas  novas  que 
describan mellor o contido.

5. 3. Público e participación

Debilidades Ameazas

• Contacto  dos  núcleos  comarcais  pouco 
localizable.

• Pouco contido susceptible de xerar debate e 
participación activa. 

• Perda de potenciais socias ou simpatizantes por 
falta de visibilidade dos contactos cos NC. 

Fortalezas Oportunidades

• Aumento  xeral  do  número  de  visitas  e 
creación de novas audiencias (máis visitantes 
únicos).

• Páxina de Facebook con moitas seareiras e en 
crecemento constante.

• Moita  participación  a  través  de  Facebook, 
destaca  o  intenso  intercambio  a  través  de 
mensaxes privadas.

• Atención  constante  ás  interaccións:  as 
mensaxes contéstanse axiña e estamos tamén 
pendentes dos comentarios. 

• Potencialidade  de  crecemento  en  Facebook 
alta, moito público que aínda non é seareiro. 
• Mellorar  as  conexións  entre  a  web  e  o 
Facebook. 
• Mellorar a visibilidade das vías de contacto na 
web e no Facebook
• Fomentar  a  participación  na  conversa  das 
nosas seareiras a través de contidos como enquisas, 
proposta  de  temas  de  debate,  etc.  Axudará  a 
romper a barreira con esa parte da nosa audiencia 
que permanece difusamente activa.
• Explorar  novas  redes  sociais  nas  que 
desenvolver outras posibilidades de comunicarnos 
coa cidadanía (Twitter, FourSquare, LinkedIn...).



 

 

Memoria 2013-2014 da Área de Biodiversidade 
 
Ámbito xeral (responsable Diego R. Vieites) 
 

• Organizar o programa Vai de roteiros!  

 

1. Organizar a VIª Edición do Programa Vai de roteiros! con seis roteiros pola 

xeografía galega. 

 
• Actividades realizadas non planificadas. 

 

1. Respostar a solicitudes de información sobre especies de plantas catalogadas na 

provincia da Coruña, sobre se é posible a expropiación de terreos pola construción 

dunha minicentral en Chantada, sobre como denunciar un pozo de xurro ilegal, sobre 

que especies plantar nunha restauración forestal e sobre como denunciar un verquido 

a un regato en Manzaneda. 

 

2. Organizar e guiar un roteiro pola bisbarra da Limia xunto con ADEGA no marco do 

seu programa de roteiros Roteirríos. 

 
Subárea de dereitos dos animais (sen responsable) 
 

• Actividades realizadas non planificadas. 

 
1. Enviar unha nota de prensa denunciando a persecución dos cabalos galegos de 

monte en diferentes lugares de Galicia. 

 
2. Respostar a unha veciña e a Asociación de Criadores de Cabalos de Pura Raza 

Galega-PURAGA debido a que non estaban dacordo cos nosos plantexamentos. 

 

3. Apoiar as movilizacións antitaurinas de agosto de 2013 para impedir que se 

celebren touradas na cidade de Pontevedra. 

 
Subárea de espazos naturais e especies autóctonas (responsable Diego R. Vieites) 
 

• Representación do movemento ecoloxista e traballo en dous espazos naturais 

protexidos: Parque Natural das Fragas do Eume e Parque Natural dos Montes do 

Invernadeiro. 

 
1. Enviar unha nota de prensa denunciando a eucaliptalización do Parque Natural das 

Fragas do Eume. 

 
• Realización de seguemento da xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

 

1. Realizar unha entrevista telefónica o 7-8-13 co corresponsal da Vanguardia en 

Galicia sobre a situación do Parque na actualidade. 

 

2. Realizar achegas á nota de prensa redactada pola Ría Non se Vende e referida á 

petición de Abel Caballero de declarar as Illas Cíes Patrimonio da Humanidade. 



 

 

 

3. Contactar cos representantes no Padroado do Parque para que realizaran achegas 

ó comunicado sobre petición de Abel Caballero de declarar as Illas Cíes Patrimonio da 

Humanidade. 
 

4. Asumir a representación do movemento ecoloxista no Padroado do P.N.M.T.I.A.G. 
 

• Posta en marcha da campaña STOP ATROPELOS nas estradas galegas. 

 
1. Creación do logo, da conta de correo da campaña. 

 
2. Edición dun documento con toda a información da campaña e dunha ficha de 

recollida de datos. 

 
3. Envío dunha nota de prensa de apresentación da campaña o Día do Ambiente. 

 

4. Realización de tres entrevistas de radio sobre a campaña en Radio Voz, Onda Cero  

Pontevedra e Arousa Radio. 

 
5. Realización de envíos de información periódicos sobre a campaña ó foro da 

Sociedade Galega de Ornitoloxía para recabar participantes. 

 

6. Rexistrar todos os datos de atropelos recibidos e respostar ás persoas que envían 

datos de animais atropelados. 

 

7. Envío dunha nota de prensa de valoración dos dous primeiros meses da campaña. 

 

8. Realización de catro entrevistas de radio sobre os dous primeiros meses da 

campaña en COPE-Vigo, RadioVigo-Cadea SER, Radio Galega e La Voz de Galicia. 

 

9. Establecer os primeiros contactos para colaborar coa Rede Ibérica de Seguemento 

de Fauna Atropelada. 

 
• Actividades realizadas non planificadas. 

 
1. Envío por rexistro dunha solicitude de información en relación á captura de 

gaivotas patiamarelas (Larus michahellis) realizada por cetreiros nas instalacións 

portuarias de Vigo e dirixida á Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellaría 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia e á Xefa Provincial do 

Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra pertencente á Delegación de 

Pontevedra da citada Consellaría. 

 

2. Envío dunha nota de prensa polo envío dunha solicitude de información en 

relación á captura de gaivotas patiamarelas (Larus michahellis) realizada por cetreiros nas 

instalacións portuarias de Vigo e dirixida á Dirección Xeral de Conservación da Natureza 

da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia e á Xefa 

Provincial do Servizo de Conservación da Natureza de Pontevedra pertencente á 

Delegación de Pontevedra da citada Consellaría. 

 

3. Envío da resposta da Xunta de Galicia recibida en relación co envío dunha 



 

 

solicitude de información en relación á captura de gaivotas patiamarelas (Larus 

michahellis) realizada por cetreiros nas instalacións portuarias de Vigo ó foro da 

Sociedade Galega de Ornitoloxía. 

 

4. Solicitar ó Concello de Guitiriz información sobre o Punto Limpo que se pretende 

construír en terreos do L.I.C. Serra do Cordal de Montouto e Serra da Loba. 

 

5. Manter contactos con GREFA para divulgar e solicitar información arredor da 

colisión dun abutre negro contra un aeroxerador dun parque eólico do norte de Lugo. 

 

6. Apresentación dunha solicitude ó concello de Cotobade para que se leve a cabo 

unha avaliación ambiental (Estudio de Impacto Ambiental ou outra, de ser o caso) para o 

proxecto “Creación de instalacións de tiro olímpico na parroquia de Borela”. 

 

7. Apresentación de alegacións ó proxecto de parque eólico do Merendón perante a 

Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellaría de Economía e Industria. 

 

8. Apresentación de alegacións ó plano de recuperación do oso pardo en Galicia 

perante a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 

9. Realización de achegas relacionadas con fauna e flora autóctona catalogada na 

Directiva Hábitats a unhas alegacións redactadas polo SLG referidas a un proxecto de 

explotación mineira en Becerreá. 

 

10. Conceder unha entrevista a El País sobre o estado ruinoso do Centro de 

Interpretación da Natureza das Ribeiras do Louro. 

 

11. Grabar unha entrevista para V Televisión sobre o estado ruinoso do Centro de 

Interpretación da Natureza das Ribeiras do Louro 

 

Subárea de especies invasoras (sen responsable) 
 

• Actividades realizadas non planificadas. 

 

1. Respostar a un socio unha solicitude de información sobre a legalidade de plantar 

Robinia pseudoacacia nas rúas de Vigo. 

 

2. Intercambiar información con Ecologistas en Acción sobre a herba da Pampa. 

 
Subárea de forestal (sen responsable) 
 

• Actividades realizadas non planificadas. 

 
1. Divulgación da actividade da Plataforma contra as Fumigacións “Victoria das 

abellas sobre o praguicida Cascade”. 

 

2. Dar permiso a alumnos de Publicidade da Universidade de Vigo a que realizasen un 

vídeo sobre a plantación de árbores nos montes galegos. 

 

3. Facer achegas e apoiar o comunicado de agosto de 2013 da Asemblea Galega 



 

 

contra o lume. 

 

4. Desviar chamadas de Telecinco e ES-Radio á Asemblea Galega contra o lume para 

que concedera entrevistas sobre a Vaga de Lumes. 

 

5. Conceder unha entrevista para o documental O lume en Galicia. 

 

6. Conceder unha entrevista na Radio Galega sobre o uso de pesticidas. 

 

Subárea de litoral e mariña (responsable Sabela Iglesias) 
 

• Seguemento e denuncia da modificación da Lei de Costas. 

 

1. Realización dun artigo para o web da RNSV e de GNSV sobre o borrador do 

anteproxecto da lei de costas. 

 

2. Realización dun informe para os colectivos da  RNSV sobre as modificacións da lei 

de costas, as diferencias coa lei anterior e as repercusións desta. 

 

3. Seguimento da tramitación da lei de  costas. Nota de prensa, comunicado para o web 

tras a súa aprobación no Parlamento.  Entrevista en  distintos medios de comunicación 

e escribir un artigo que se nos solicitou desde A voz de Galicia. 

 

4. Axuda a EeAa no tema Matutes, Cupimar e escándalos de corrupción relacionados coa 

modificación da lei de costas. 

 

5. Envío dun documento á FEG e a GNSV para que se divulguen as problemáticas que 

xerará a modificación da Lei de Costas. 

 
• Seguemento e denuncia da Estratexia Galega de Acuicultura. 

 

1. Apresentación de alegacións ó Plano Director de Acuicultura Litoral perante a 

Consellaría do Mar. 

 

2. Envío dunha nota de prensa pola apresentación de alegacións ó Plano Director de 

Acuicultura Litoral perante a Consellaría do Mar e atención ós medios de comunicación. 

 
• Realización de actividades enfocadas á divulgación das problemáticas da 

sobrepesca. 

 
1. Asinar e apoiar unha carta ós 27 ministros de pesca da UE solicitando que deteñan 

a sobrepesca, e que a política de pesca comunitaria se convirta nunha ferramenta para a 

correcta xestión das pesqueirías. 

 

2. Dar apoio a reforma da normativa de pesca das poboacións de augas profundas no 

Atlántico Nororiental coordenada por  Deep Sea. 

 

3. Verdegaia súmase ao rechazo do acordo  de pesca entre a UE e Marrocos. 

 

4. Envío cartas ao ministro Cañete firmada por máis de 210 entidades pedíndolle que 



 

 

apoie o fin da sobrepesca e a aceleración da restauración das poboacións de peixes.  

 

5. Envío carta aos parlamentarios do comité de pesca Por un Fondo Europeo 

Marítimo e de Pesca que apoie o fin da sobrepesca 

 
• Actividades realizadas non planificadas. 

 
1. Respostar a unha petición de opinión sobre a integración paisaxística de ENCE-

Pontevedra. 

 
2. Divulgación da marcha contra ENCE organizada pola APDR. Apoio, comunicado e 

participación á marcha contra celulosas organizada pola APDR o día 01/06/2013. 

Coordinación con EeAa para sacar un comunicado apoiando esta manifestación. 

 

3. Participación na plataforma 2018  Participación na creación da plataforma 2018 en 

05/2013 contra a ampliación da concesión a ENCE.: asistencia reunións, traballo por 

internet, participación na organización da manifestación do 23/09/2013, envío 

comunicados concellos e organizacións pol´ticas. Nota de prensa polo tema da prórroga a 

ELNOSA. 

 

4. Envío dunha carta á Conselleira de Medio Rural e do Mar e ao Presidente da Xunta 

de Galicia para amosar o noso malestar pola participación do goberno e da universiadade 

na inauguración do  congreso Internacional sobre Marine and Freshwater Toxins Analysis 

realizado no complexo do Talaso de Oia..  

5. Comunicado de prensa posicionándose contra o apoio de alcaldes e empresarios á 

execución da sentenza sobre o Talaso atlántico de Oia. 

 

 

6. Envío de documentación a Xixirín sobre un caso de acuicultura insostible en Galiza. 

 

7. Concesión dunha entrevista a Radio Obradoiro sobre un areal con boas condicións 

ecolóxicas. 

 

8. Apresentación de escrito ante a APV solicitando que a modificación do plan de usos 

portuarios sexa obxecto dunha nova exposición pública xa que  consideramos que a 

modificación do plan con respecto ó que foi exposto ó público é da suficiente entidade 

como para que se realice unha nova exposición pública, e esiximos unha vez máis que 

como plan dunha administración pública que é, respecte a lexislación europea e española, 

someténdose a avaliación ambiental estratéxica e iniciando de novo o deseño do plan 

tendo en conta os seus efectos ambientais. 

 

9. Escribirlle un correo electrónico a Greenpeace para pedir explicacións e melloras 

polo seu informe sobre o estado da costa galega. 

 

10. Enviar unha nota de prensa sobre a sentenza do caso Prestige. 

 

11. Realización dun artigo sobre o xuizo do Prestige que estaba a comezar. 

Información e seguimento do proceso. Realización dun texto sobre o tema para a terra non 

se vende.  

 

12. Coordinación e participación na grabación dun documental sobre a contaminación 



 

 

e urbanismo na ría de Vigo e Pontevedra por un grupo austriaco.  

 

13. Mesa redonda sobre saneamento na ría, Participación en Vtelevisión na mesa 

redonda sobre a situación das rías galegas. Asesoramento aos compañeiros da plataforma 

de Ferrol polo tema do saneamento e os tanques de tormenta. 

14. Apresentación de alegación Praia América - Panxón.  

 

15. Comunicado de prensa sobre transporte marítimo a Nerga.  

 

16. Apresentación alegación  ao  pxom de Bueu.  

 

17. Apresentación alegación á aprobación do pxom  inicial de Nigrán. 

 

18. Participación  dentro da RNSV na nota sobre as Illas Cies patrimonio da 

humanidade. 

 

19. Participaión dentro da RNSV no comunicado sobre saneamento nas rías galegas e 

Europa. 

 
Subárea de ríos e pesca fluvial (sen responsable) 
 

• Actividades realizadas non planificadas. 

 
1. Apresentación dunha denuncia perante a Consellaría de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas e perante a Confederación hidrográfico Miño-Sil polos entullos 

do camping Estanque Dourado, Tomiño. 

 
2. Apresentación dunha denuncia perante a Confederación hidrográfico Miño-Sil polo 

verquido de augas residuais ó regato de San Martiño en Mañiscas, Tui. 

 
3. Apresentación dunha denuncia perante a Confederación hidrográfico Miño-Sil polo 

verquido de augas residuais ó río Barbaña en Ponte Noalla, San Cibrao das Viñas. 

 
Subárea de tranxénicos (responsable María Ogando) 
 

• Actividades realizadas non planificadas. 

 

1. Reencamiñar unha petición de información de Xixirín sobre cultivos tranxénicos. 

 
 
 



RESUMO DA ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, XUSTIZA SOCIAL E CONSUMO
CONSCIENTE 

• Continuamos formando parte de Fiare GZ, onde participamos das xuntanzas e
asembleas que nestes meses teñen como asunto principal o proceso de
bancarización coa BpE. En canto á Fundación, finalmente non estaremos
nela.

MARZO
• Participamos  nos  actos  en  Vigo  contra  a  UE  do  capital  xunto  con  outros

colectivos e dentro dunha campaña estatal.
• Publicamos na páxina o Mercado de Troco.
• Organizamos, xunto con A Xuntanza e Amarante, os ciclos de cinema Coñecer

para Cambiar
• Inciamos a nosa relación con ECOAR recibindo información e invitacións para

participar na súa revista (A Boia).
• Promovemos, xunto con outros grupos,  a organización das Xornadas de Teo

contra a minaría destrutiva que deron como resultado a creación da Rede
ContraMINAcción na cal participamos activamente.

• Iniciamos as xuntanzas do grupo de Decrecemento xunto con outros grupos e
activistas.

ABRIL
• Apoiamos  a  tractorada  mixta  da  Plataforma  pola  defensa  de  Corcoesto  e

Bergantiños e a Manifestación en Carballo contra a mina de Corcoesto.
• Estivemos presentes na charla sobre as grandes compañías eléctricas, as súas

estafas e medidas para loitar contra elas.
• Denunciamos as irregularidades na reciclaxe en Ribeira.
• Mercamos camisetas verdegaianas de comercio xusto para vendelas despois.
• Aprobamos  o  vídeo  que  en  nome  de  Verdegaia  fixeron  alumnxs  de  2º  de

Publicidade.
MAIO

• Participamos na Campaña de Obxección Fiscal do Espazo Aberto Antimilitar e
organizamos unha palestra sobre a mesma.

• Publicamos dous comunicados pola ILP dos 3R: un de invitación para apoio
diante do Parlamento e outro para lamentar o rechazo da ILP.

• Participamos na Bicicletada pola lingua o 17 de maio.
• Mostramos a nosa solidariedade con activistas de Greenpeace imputados na

Audencia Nacional de España.
• Apoiamos e participamos na Marcha contra ENCE.
• Presentamos,  xunto  con  Amigos  da  Terra,  denuncia  perante  o  Valedor  do

Cidadán  en  Vigo  por  negársenos  información  ambiental  dende  o
Concello.

XUÑO
• Publicamos un artigo anticonsumista en A Boia.
• Participamos na gran manifestación contra as políticas mineiras.
• Enviamos  por  correo  electrónico  ideas  respecto  do  Green  Paper  on  PLastic

Waste.
• Difundimos a campaña "Vivir dignamente é un dereito".

XULLO
• Denunciamos a destrución dunha horta comunitaria en Lisboa.
• Espallamos a problemática do acaparamento de terras na nosa terra.
• No foro, comezamos a recoller informacións sobre a escalada de represión que



está habendo en medio desta crise.
•

AGOSTO
• Lamentamos  o  peche  das  escolas  rurais  e  o  abandono  xeralizado  desta

poboación por parte da Xunta.
• Denunciamos a violencia policial no escrache feminista madrileño e fixémonos

eco da petición de dimisión de Baladre.
• Fixemos un comunicado polo asasinato de ecoloxistas.

SETEMBRO
• A Coordinadora Galega pola Paz incluiunos como apoiantes sen nos consultar.
• Apoiamos  a  recolla  de  sinaturas  contra  a  represión  que  sofren  os  centros

sociais.
• Denunciamos  a  multa  criminalista  recibida  por  organizar  e  convocar  a

manifestación contra a minaría do 2 de xuño.
• Apoiamos as manifestacións contra os incendios.

OUTUBRO
• Publicamos un artigo de Educación Ambiental en A Boia.
• Difundimos a situación ameazada na que se atopan os indíxenas por mor do

sistema depredador.
• Organizamos unha xornada divulgativa sobre a relación entre a crise ambiental e

a económica.
• Participamos xunto con ADEGA e SGHN nas xornadas sobre a Ría de Ferrol e o

seu saneamento.
• Difundimos o V Congreso Internacional de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica

e unhas xornadas libertarias.
• Comezamos  un  documento  que  se  enviaría  a  ESCULCA  informando  das

vulneracións de dereitos que sufrimos.
• Debatemos sobre o movemento pola Renda Básica e avaliamos a participación

no mesmo.
• Difundimos a Guía para o descendo enerxético de Véspera de Nada.

NOVEMBRO
• Entrevistáronnos na Radio Galega sobre a proposta da Comisión Europea de

reducir as bolsas plásticas.
• Difundimos  as  III  Xornadas  de  Soberanía  Alimentaria  e  as  Xornadas  sobre

movementos sociais da CGONGs.
• Estamos por bo camiño para acadarmos a figura de utilidade pública, polo que

poderemos utilizar as canles xudiciais sen medo a arruinarnos.
• Denunciamos o acoso policial e a política do medo que están a sufrir as persoas

que fan uso do seu dereito a se manifestar na rúa.
• Difundimos as concentracións contra a sentenza pola catastrófica neglixencia do

Prestige e publicamos nota na nosa páxina sobor da mesma.
• Agora,  estamos  a  traballar  no  asunto  da  sentenza  en  Andalucía,  na

manifestación  contra  a  represión,  na  multa  e  labirinto  absurdo  a
Verdegaia polo da manifestación antiminaría e nun documento de análise
do que foi este ano 2013.

DECEMBRO
• Apoiamos a cadea humana da ODS Coia en defensa da diginidade das persoas

e a demanda da repartición xusta dos bens dende o Concello de Vigo.
• Unímonos, a través da FEG, á Iniciatica Cidadá Europea sobre contaminación

electromagnética.
• Acudimos en persoa a lle entregar o premio cemento ao impresentábel alcalde

de Cabana.



• A loita ampla contra a represión ficou en ponto morto debido á falta de enerxía
dos colectivos, amais de que houbo baixas na fronte por cobardía.

• Recomendamos  ao  Concello  de  Vigo  que  abandoe  Sogama.  Aplaudimos  a
intelixencia do de Rianxo ao facelo.

• Presionamos dende a FEG e a través do Valedor do Pobo a convocatoria de
órganos consultivos.

• Secundamos o escrito de Luita Verde na defensa doutro modelo para a xestión
de reisuos en O Morrazo.

XANEIRO
• Colaboramos  contra  a  exclusión  social  dende  o  Foro  Social  do  Barbanza  e

difundimos o bogue de Xentrificación en Vigo. Visibilizamos a loita popular
de SOS Panadeira en Sanxenxo.

• Congratulámonos porque  o  TSJ anulara  a  autorización  ambiental  integral  de
Cosmos e  da  nova  propiedade  veciñal  dos  montes  Milleira  e  Gorreis.
Lamentamos o  Acordo Transatlántico  de  Comercio  e  Investimentos.  E
lembramos Fukushima perante o silenciamento xeralizado.

• Sinalamos os beneficios socioambientais da crise capitalista e fixémonos eco do
comunicado de Ecologistas  en Acción repecto  do Plan  de control  das
emisións industriais.

• Difundimos as xornadas de movementos sociais da CGONGs, un artigo sobor
do asemblearismo e o Encontro Galego de Educación Ambiental. 

• Publicamos o comunicado dos Movementos Sociais de Vigo pola detención de
"anarquistas".

• O diálogo entre a Asociación Monte Pindo e a Xunta quebrou. Estamos a ter un
inverno normal (chuvioso, tempestuoso e frío), e non sabemos que clima
chegará no verán, mais en Verdegaia seguimos demandando prevención
dende o Comité en Defensa do Monte Galego. A nova Lei Estatal defende
a recalificación de solo queimado. Segue en perigo a propiedade colectiva
da terra (e da auga, e do aire...).

• Consideramos  importante  participar  nas  iniciativas  en  contra  da  Lei  de
Seguridade das Elites Pro-Capitalismo.

• O Estado publicou o Programa de Prevención de Residuos 2014-2020, mais non
temos un posicionamento propio ao respesto.

• Inda que non estamos implicados, si facemos un seguimento nos avances da
proposta por unha Renda Básica.

• O 30 publicamos na nosa páxina un escrito pola Paz a través da defensa da
xustiza social, nomeadamente do Ensino Público Galego e os dereitos da
crianzas.

FEBREIRO
• Seguimos co debate interno sobor da figura do socio activista.
• Estamos dacordo  en  defender  a  nosa  lingua  da  represión  estatal,  mais  non

gostamos  da  linguaxe  militante  do  comunicado  enviado  polo  colectivo
Solidariedade 8F Galiza.

• Dende a revista A Boia seguen a solicitarnos colaboracións. Xurde a idea de
preparar  escritos  de  antemán  sobor  de  distintos  Días  De  que  hai
asignados anualmente.

• Difundimos a iniciativa en Ribeira dun Obradoiro de conversas caseiras.
• Estamos a estudar a posibilidade de enviarmos un modelo de escrito para que a

UE  se  implique  na  depuración  do  ilegal  asunto  que  arrodea  a  Nova



Galicia Banco.



MEMORIA DE ACTIVIDAES DO ÚCLEO COMARCAL
DE COMPOSTELA:

Período inter-asemblear 2013-2014.

ota de prensa e acción de rúa sobre as obras na Praza de
Galiza e as cortas de árbores.

Área de Urbanismo, infraestruturas e territorio.

20 de febreiro de 2014 (nota de prensa)
23 de xaneiro (acción)

Encontro de áreas e entrega dos premios semente cemento.

30 de novembro de 2013.

Encargámonos  de  tarefas  relacionadas  coa  organización  desta
xornada.



Faladoiro sobre dereitos dos animais.

Áreas de Educación Ambiental e Xustiza Social, e Biodiversidade.

21 de novembro de 2013.

Contamos coa presenza de Susana Romero, da asociación Abeiro. 

Palestra na USC: Ecoloxismo ou crise? Ti escolles.

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social.

23 de outubro de 2013.

Organizamos unha palestra sobre algúns dos desafíos actuais en relación ao
estado do medio ambiente e os eidos de actuación da nosa asociación.

Grazas a esta palestra e a contactos persoais, se ben non conseguimos captar
apenas público, si achegar á asociación a algunhas persoas relacionadas coa
universidade.

Faladoiro sobre a obxección fiscal ao gasto militar.

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social.

30 de maio de 2013.

Organizamos un faladoiro sobre esta campaña coa que colaboramos dentro
do Espazo Aberto Antimilitar.



Ciclo de cinema e concurso de curtas: Coñecer para cambiar.

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social.

Durante catro meses, entre  febreiro e maio, organizamos como outros anos o ciclo de cinema
Coñecer para Cambiar, con Amarante e A Xuntanza. A novidade desta volta foi un concurso de
curtas, Filmar para Cambiar, que tivo moi boa acollida, tanto de participantes como de público.

O programa foi o seguinte:

• 20 de febreiro: «Co teu diñeiro», sobre a banca
tradicional e as alternativas cidadás. 

• 20 de marzo: «In Transition 2.0″, sobre o Movemento
en Transición e a súas inspiradoras experiencias. 

• 17 de abril; Ouro azul, a guerra da auga. Aínda que
pareza dificil imaxinalo nestes días tan grises, a auga -
ese recurso estratéxico e vital- pode e vai ser
-segundo nos contan neste filme- motivo de crises
futuras. 

• 22 de Maio a proxección das curtas participantes no
concurso Filmar para Cambiar, que gañou a obra
Lasaña Nueva Dehli.

Bicicletada pola lingua 

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social.

17 de maio de 2013.

O día das letras galegas organizamos coa Gentalha do Pichel unha bicicletada
pola lingua..



Espazo de Troco.

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social (Consumo Consciente) 

O 12 de marzo e 14 de maio organizamos, tal como fixeramos no ano anterior, un
espazo de troco dentro do mercado do Lusco e Fusco. 

É preciso apuntar que esta actividade esmoreceu por falta de folgos dos colectivos
que estabamos implicados. Considerouse que na cidade xa existían outras
alternativas e nós non tiñamos a capacidade suficiente para xestionar unha iniciativa permanente
como esta.

Campaña sobre as fontes en Compostela.

Área ??

18 de abril de 2013.

Publicamos unha nota de prensa que continuaba a liña que iniciamos coa análise da calidade de
augas das fontes da cidade. Pedimos do Concello unha posta en valor destas fontes, cunha axeitada
sinalización que permita o seu uso pola veciñanza e denunciamos a privatización da auga como
recurso. En relación con isto programamos unha das películas do ciclo de cinema.



Outras actividades:

– Participamos dun grupo de persoas e colectivos da vila sobre o tema do decrecemento, aínda
que non chegou a callar e co paso do tempo perdeu actividade. Polo camiño dende a Casa do
Vento organizaron unhas xornadas sobre o tema, no mes de maio.

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social.

– Seguimos temas relacionados con Compostela como o Plan Municipal de Mobilidade
Sustentable, ou as reformas do Mercado de Abastos.

Área de Urbanismo, Infraestruturas e Territorio.

– Atendemos no mes de setembro (ou finais de agosto) a unha denuncia por verquidos no
Sarela.

Área de Biodiversidade (ríos)

– Xa comezamos a preparar o ciclo de cinema deste ano coa Xuntanza e Amarante. Desta
volta será no mes de maio.

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social.

– Estase a intentar retomar un grupo de traballo sobre ecofeminismos con xente e colectivos
saídos das xornadas.

Área de Educación Ambiental e Xustiza Social.



Ano 2013 

Memoria de Actividades do NC de Verdegaia nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. 

 

♦ Febreiro: denuncia ante a Fiscalía de MA por obras na Lagoa de Valdoviño (máis 

comunicado de prensa). 

♦ Marzo: elaboración dun informe contra o tren ao Porto Exterior (Miguel Reimundez e 

Alexandre Carrodeguas). 

♦ Marzo: Comunicado sobre resolución favorable na denuncia do recheo realizado polo 

clube hípico Los Gabilanes en Covas (Ferrol). 

♦ Abril: roteiro pola Serra da Capelada, Cedeira (dentro do programa VdR), con 23 

participantes. 

♦ Xuño: denunca de desbroces para plantación de eucaliptos na SERRA DO XISTRAL 

(Concello de Muras). 

♦ Setembro-outubro: participación nas Xornadas sobre o Saneamento da Ría de Ferrol. 

♦ Outubro: comunicación á Consellería de Medio Ambiente sobre a invasión de 

Helichrysum petiolare na comarca de Ferrol. 

♦ Outubro: roteiro polo LIC Xuvia-Río Castro (Serra do Forgoselo), dentro do programa 

Vai de Roteiros, en colaboración coa Fundaçom Artábria (con participación de 12 

persoas). 

♦ Novembro: novo comunicado de prensa referente aos desbroces de san xurxo. 

♦ Novembro: denuncia de máis recheos ilegais en Papoi (Ferrol). 

♦ Decembro: fotos e denuncia de plantacións de eucaliptos na zona de ampliación da Rede 

Natura no Río Sor (concellos de Mañón e Muras). 

 

 



• Presentamos proposta de corredor ciclable para Vigo co gallo do Día 
Mundial da Bicicleta. 

• Colaboramos na campaña pola Obxección Fiscal aos gastos militares e 
militarizados. 

• Acudimos a algunhas xuntanzas da Fundación Verdeval. 

• Participamos na IV Andaina pola Serra do Galiñeiro. 

• Solicitamos información sobre captura de gaivotas. 

• Presentamos, xunto con Amigos da Terra, unha queixa perante o 
Valedor do Cidadán polas ausencia de informes que xustificaran as talas 
en Castelao. 

• Participamos na marcha contra ENCE. 

• Denunciamos na nosa páxina a situación dos tigres de Siberia 
engaiolados polo circo Wonderland. 

• Estivemos presentes na manifestación antitouradas de Pontevedra. 

• Solicitamos ao Concello de Vigo que abandoe SOGAMA. 

• Desenvolvemos o Programa Vai de Roteiros polo Esteiro do Miño. 

• Colaboramos con Fiare e nas Masas Críticas. 
 
 
 
 
 
 

• Realización dun traballo continuo dentro da Plataforma “Pola protección da Serra do 
Galiñeiro”.  

1. Participación na organización da IV Andaina pola Protección da Serra do 
Galiñeiro. 

2. Deseño dos materiais de publicidade da IV Andaina pola Protección da Serra do 
Galiñeiro. 

3. Recopilar información sobre como levar a cabo unha ILP para declarar a Serra 
Parque Natural. 

4. Buscar unha solución de consenso para rectificar o comunicado emitido pola 
Plataforma ó respecto do uso de bandeiras nas actividades da mesma. 

5. Asistencia a varias xuntanzas da Plataforma. 

 



BALANZO CONTABLE PRESENTADO POLA ÁREA
ECONÓMICA:

ASOCIACIÓN ECOLOXISTA VERDEGAIA

SOBRE AS CONTAS BANCARIAS

No comezo do ano 2013:
A asociación posuía cinco contas bancarias:
  catro de núcleos comarcais (Compostela, Ferrol, Ourense e Vigo).
  Unha conta da  Comisión Coordenadora Xeral en NovaGalicia Banco dende a que se

domiciliaban as cotas.

En cumplimento do disposto pola A asemblea de 2012 na que se acordou pasar a operar coa
Caixa Rural Galega,
A finais do ano  2013 abríronse:
 1 conta para o núcleo comarcal de Compostela e pechouse a conta que se tiña con

novagalicabanco,
 1 conta para o núcleo de Vigo e  pechouse a conta que se tiña con novagalicia banco,
 1 conta nacional para a CCX , desde onde se opera e está pendente de pechar a que se

ten en novagaliciabanco.

Por tanto, na actualidade a CCX está a operar coa conta da caixa rural e pendente de pechar
a conta de NovaGaliciaBanco.

ASOCIADOS E ASOCIADAS - DOMICILIACIÓNS BANCARIAS

A maior parte das socias e socios teñen domiciliada a cota:
Temos tres tipos de cuotas:
 Anual, un total de 173 socias e socios.
 Semestral, un total de 18 socios e socias
 Trimestral, un total de 6 socios e socias.
 En man, un total de 12 socios e socias.

 Contamos cun total de 209 asociados e asociadas.
O ingreso total por asociados  CUOTAS 2013-e asociadas supuxo un total , a falta de
recibir as cuotas en man, de 2013 é de: 7240.00€
Os gastos totais por cuestións de domiciliacións (gastos liquidación remesas+IVE+ gastos
por devolucions) supoñen un total de 200.50€
Polo que o ingreso final real por asociados e asociadas é de: 7039.50€
Eses 7139.50€se distribuiron da seguinte maneira:



TOTAL A INGRESAR EN  COMPOSTELA 1.200,00 €
TOTAL A INGRESAR EN  VIGO 795,00 €
TOTAL A INGRESAR EN  OURENSE 420,00 €
TOTAL A INGRESAR EN FERROL 385,00 €
TOTAL A INGRESAR NACIONAL 4.239.50 €

Os gastos por xestión das domiciliacións e das xestións das devolucións  foron asumidos
pola nacional. A nacional recebe a metade dos ingresos das comarcas máis a totalidade de
domiciliados sen núcleo, Coruña e Pontevedra.

Debido a falta de actualización real das bases de datos dos e das asociadas, neste ano houbo
que realizar distintas actuacións:
- actualización bases de datos asociados.
- Actualización base datos domiciliacións e pasar á nova norma SEPA.
- Actualización do programa de xestión bancario empregado para as domiciliacións.

INGRESOS NA CONTA NACIONAL E ESTADO DE CONTAS:

 Os ingresos totais da asociación por asociados para a nacional foron: 4239.50€
 Os ingresos por venda de material para a nacional foron ata o de agora 274.00€
 sumatorio de ambas cantidades da uns ingresos finais  da nacional  de : 4513.50€
 tiñamos ao comezo de ano 5964.25€
 os gastos 2013 foron de 5888.77e os gastos desde o 1 de xaneiro 2014 ata o 17 de

febreiro de 2014 foron de 728.43€ (explicados na parte de gastos), o que fai un total de
6617.20

 resultado final A 31/12/2013 da un liquido de 4588.98
 resultado final a 17/02/2014 é de 3860.55€

RESUMO ESTADO DE CONTAS DOS DISTINTOS NÚCLEOS COMARCAIS:

Núcleo Comarcal de Ourense:

Saldo a 31/12/2012  : 1376.96€
Gastos ano 2013: 46.80€ (mantemento conta)
Saldo a 31/12/2013:   1330.16€

Ingreso de cuotas 2013 asociados de 420.00€
Saldo final a 28/02/2014 de 1750.16€



Núcleo Comarcal de Ferrol:

Saldo a 01/01/2013: 860.07€
Gastos varios (actividades , apartado de correios, mantemento) –273.22€
Saldo a 31/12/2013: 586.85€
Ingresos de cuotas 2013 asociados de 385.00€

Saldo final a 28/02/2014 de 971.85€

Núcleo Comarcal de Compostela:

Saldo inicial: 1072.15€
Ingresos proporcional xeral por aluguer local: 975.00€
Gastos núcleo comarcal (local xaneiro-maio de 2013, comisións): 781.20€
Saldo final a 31/12/2013 : 1265.95€

Gastos por aluguer 01/01/2014 xuño-decembro de 2013: 1050€
Ingreso cuota 2013 asociados : 1200€

Saldo final a 28/02/2014  984.05€€

Núcleo comarcal de Vigo:

Total a 31-12-2012: 1603,26€

17/01/2013  ingreso por transferencia de Verdegaia Nacional a cantidade de 306,41
total a 31/03/2013 1909.67€, en xuño ingrésase a cantidade de 12.00€ o que da un saldo final de :
1921.67€
 Gastos 1º trimestre: partimos dun saldo negativo de  -168,82€,  168.82€ (débedas

anteriores)+60.69 gastos 1º trimestre: 229.51€
 Gastos 2º trimestre 331.40€ (donatio 60.00€contraminación+100€calidoskopio)
 Gastos 3º trimestre: 58.20€
 Gastos 4º trimestre: 231.97€+215.07€ (pagamento dunha factura Nacional-donativo

acordado):447.04€
 Gastos comisión mantemento e administración: 31.20€

Saldo final: 1921.67€ - 1097.35€ = 824.32€

Ingreso cuota 2013 asociados: 795.00€

Saldo final a 28/02/2014 : 1619.32€



GASTOS CCXERAL- GASTOS DA NACIONAL2013

GASTOS ASUNTOS XURÍDICOS:
 GASTOS AUTOVÍA PAGADOS Á FEG PARA PAGAR AVOGADO ----------------- 484.00€
 GASTOS PROVISIÓN FONDOS DECLARACÓN DE UTILIDADE PÚBLICA ------ 180.00€
 IMPOSTO IRPF IMPUESTO - IMPUESTO-111306305239                      -----------45.00€
 IMPOSTO IRPF MP:111402387959                       ------------------------------------------- 37.80€

TOTAL DE 746.80€

GASTOS PREMIOS SEMENTE E CEMENTO:
 GASTOS DOS PREMIOS SEMENTE – CEMENTO 2012:           -----------------------306.41€
 GASTOS DOS PREMIOS SEMENTE – CEMENTO  2013           ----------------------- 128.50€

TOTAL: 434.91€

GASTOS SISTEMAS DE XESTIÓN:
 GASTOS SISTEMAS MULTIMEDIA E DE XESTIÓN DE 0.3/01 -----------------------------92.44€
 GASTOS AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN --------------------------------------------------  127.05€

TOTAL GASTOS: 219.49€

GASTOS TELEFONE DA ASOCIACIÓN:
 FACTURA 07/12-01/13   --------------------------------88.68€
 FACTURA 26 XANEIRO-25 DE MAIO 2013     ------------------------------------ 58.00€
 FACTURA  XUÑO-NOVEMBRO DE 2013 ---------------------- 84.21€

TOTAL GASTOS TELEFONE: 230.89€

PAGAMENTO MULTA GNSV:      --------------------------740.70€
TOTAL GASTOS 740.70€

GASTOS EN CUOTAS OU ASOCIACIÓNS ONDE SE PARTICIPA:
 XORNADAS PLATAFORMA MOBILIDADE          --------------50.0€
 CUOTA CONBICI -------------- 50.00€
 DONATIVO  TESOURO DE CORCOESTO -------------------------------------------- 50.00€
 DONATIVO FESTIVAL POESÍA DO CONDADO   --------------------------------  50.00€
 DONATIVO LIBRO SOBRE O PETROLEO          ------------------------------------50.00€
 CUOTA PLATAFORMA 2018                             ---------------------------------------25.00€
 DONATIVO MARCHA DÍA 1 APDR   (¿)               -----------------------------------40.00€
 CUOTA FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGA    -------------------------------- 180.00€

TOTAL: 495.00€

SEGUROS:
 SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL, PROPORCIONAL SEMESTRAL:   ----------159.46€
 SEGURO ACCIDENTES, PROPORCIONAL SEMESTRAL  -------75.21€

TOTAL SEGUROS: 234.67€

GASTOS ROTEIRO    -----------------------------108.59€
                  TOTAL GASTOS ROTEIRO 108.59€

GASTOS MATERIAL:
 CAMISETAS            ---------381.50€



 COPIAS ASEMBLEIA XERAL 2012    --------57.77€
 CORREIOS ASEMBLEIA XERAL 2012     ---42.00€

TOTAL: 481.27€
GASTOS DESPRAZAMENTO     ------------------------------------------------------------------TOTAL 117.90€

GASTOS TRANSFERENCIA COMPOSTELA PAGO LOCAL
 ANO 2012 --------75.00€
 ANO 2013        --------------900.00€

TOTAL GASTOS LOCAL: 975.00€

COMISIÓNS BANCARIAS:
 MANTEMENTO: 30.00€
 ADMINISTRACIÓN: 38.40€
 COMISIÓNS POR TRANSFERENCIAS: 23.87€

TOTAL COMISIÓNS BANCARIAS: 92.27€

GASTOS DE ASESORÍA 01 AO 12 DE 2013:         ------------------------------- 396.00€
TOTAL GASTOS DOCE MESES ASESORÍA: 396.00€

CONSUMOS ANO 2013 DE INTERNET-PAGOS A DINAHOSTING.

1o trimestre
Data Base Tipo IVE Cota IVE Total

15/01/13  2,00 € 21%  0,42 €  2,42 €
31/01/13  270,00 € 21%  56,70 €  326,70 €
15/02/13  2,00 € 21%  0,42 €  2,42 €
15/03/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €
21/03/13  9,00 € 21%  1,89 €  10,89 €

Total
trimestre

 287,00 €  60,27 €  347,27 €

2o trimestre
Data Base Tipo IVE Cota IVE Total

04/04/13  14,00 € 21%  2,94 €  16,94 €
16/04/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €
15/05/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €
17/06/13  2,00 € 21%  0,42 €  2,42 €

Total
trimestre

 24,00 €  5,04 €  29,04 €

3o trimestre
Data Base Tipo IVE Cota IVE Total

15/07/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €



08/08/13  9,00 € 21%  1,89 €  10,89 €
19/08/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €
29/08/13  118,80 € 21%  24,95 €  143,75 €
29/08/13  26,33 € 21%  5,53 €  31,86 €
16/09/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €

Total
trimestre

 166,13 €  34,89 €  201,02 €

4o trimestre
Data Base Tipo IVE Cota IVE Total

15/10/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €
07/11/13  17,78 € 21%  3,73 €  21,51 €
15/11/13  4,00 € 21%  0,84 €  4,84 €
16/12/13  6,00 € 21%  1,26 €  7,26 €

Total
trimestre

 31,78 €  6,67 €  38,45 €

TOTAL2013  508,91 €  106,87 €  615,78 €

TOTAL GASTOS: 5272.99+ GASTOS INTERNET 615.78€: 5888.77

TOTAL GASTOS DE 1 DE XANEIRO A 15 DE FEBREIRO DE 2014:

 Gastos bancarios por movementos e transferencias: 17.56€

 Sistemas multimedia e xestión: 97.07€ *

 Asesoría xestión social xaneiro:33.00€

 Xurídico- provisión de fondos tema Picovello: 242.00€

 Gastos internet 338.80€



TOTAL GASTOS: 728.43€

Data Base Tipo IVE Cota IVE Total
15-01-2014 2,00 € 21% 0,42 € 2,42 €
15-01-2014 2,00 € 21% 0,42 € 2,42 €
30-01-2014 270,00 € 21% 56,70 € 326,70 €
04-02-2014 4,00 € 21% 0,84 € 4,84 €
04-02-2014 2,00 € 21% 0,42 € 2,42 €

338,80 €



ORZAMENTO DA CCX PARA 2014 
 
As previsións de ingresos para 2014 estimadas  por asociados son de 4500.00€, ao que 
lle temos que sumar os ingresos por venda de material (camisetas pendentes de venda ) 
e os ingresos polo diñeiro acumulado na conta que a día 17/02/2014 é de 3860.55€. 
fican pendentes pequenos cobros por devolucións e por cuotas en man do 2013 que 
pasarán a contabilizarse no 2014. 
 
Como gastos fixos temos, baseándonos nas últimas: 
� dinahosting  615.00€ que esperamos baixar cunha nova proposta  ,que se presentará 

ante a nova Coordenadora Xeral , a   menos de 400.00€,  
� como gastos de asesoría 396.00€, (12 cuotas de 33.00€) 
� polo seguro de accidentes e responsabilidade civil  400.00€, haberá que valorar o 

seguro de accidentes se non se vai traballar con crianzas. 
� por gastos bancarios fundamentalmente transferencias, gastos de domiciliacións e 

devolucións 250.00€,   
� gastos pola liña Orange de telefone 180.00€,  
� asociacións e colectivos dos que formamos parte ou colaboramos 400.00€, 
� Gastos local Compostela 900.00€, pendente de decisión sobre o local de 

Compostela. 
� Gastos xurídicos estimamos sobre 1200.00€ 
� Gastos desprazamentos estimamos sobre 400.00€ 
 
 
O que faria un total de estimado de 4526.00€ polo que a marxe de movemento da 
asociación  para gastos variabeis  fica moi reducida.  
 
 
Á área económica da Asociación Verdegaia  é unha estructura específica dentro de 
Verdegaia, integrada dentro da súa Coordenadora Xeral. Esta responsabilidade 
personalizarase nunha equipa que contará  cun/cunha responsable nacional e os 
responsables económicos dos núcleos comarcais, que traballarán en coordinación. Entre 
as súas responsabilidades e funcións deberán estar  a de procurar e  fornecer os meios 
necesarios para afrontar con sistematicidade as necesidades económicas da Asociación e 
garantir que en todo momento se cumpla unha política económica acorde cos principios 
éticos e co ideario de Verdegaia. 
 
Tendo en conta que se trata dunha peza necesaria para a sostibilidade das funcións da 
Asociación deberá  ter unha atención especial, traballando en todo momento con rigor e 
previsión e evitando a improvisación. 
 
Gostaría facer  fincapá na importancia de darlle ao tema económico o lugar que ten ou 
debe ter na Asociación xa que, o bon control dos ingresos e gastos a nivel real, o 
coñecemento e actualización en todo momento das bases de datos, o coñecemento e 
control dos gastos tanto fixos como variabeis, etc vai a aportar tranquilidade a hora de 
traballar e desenvolver as nosas actividades.  
De nada vale presentar uns orzamentos moi chamativos senón hai un axuste e reflexo na 
realidade contable diaria. 
Por desgracia , é cando hai apuros económicos cando se fai un maior control  pero esa 
non é unha boa política porque non sempre se vai disfrutar da situación actual (que 



como sabemos vai empeorando –falando economicamente- con respecto a épocas 
pasadas). A asociación en xeral , a Permanente , a CCX, e os núcleos en particular 
deben contribuir ao bon funcionamento da área económica, á  transparencia, así como a 
simplicidade na xestión fuxindo da excesiva burocracia e as boas prácticas deberán estar 
sempre presentes no seu funcionamento e obxectivos. 
 
Desde a tesouraría nacional creo importante facer un chamado ao resto dos responsables 
da asociación sobre este tema e lembrar a todas e todos que no modelo político, social e 
econímoco actual no que vivimos é importante ter en conta  o tema económico porque 
do bon rigor  tanto organizativo como económico depende tamén, na súa medida,  a 
supervivencia da asociación.  

 

 


