
Con esta pequena memoria, dirixida tanto ás persoas que integran Verdegaia como ao conxunto da 
cidadanía, queremos render contas da nosa actividade ao longo do ano 2008 seguindo os principios 
de “Comunicación e imaxe fiel na información” e “Transparencia e pluralidade no financiamento”, 
que fan parte dos Principios de Organización e Traballo de Verdegaia desde a súa Asemblea Consti-
tuínte.

MeMoria anual 2008

A

Verdegaia é unha asociación ecopacifista galega sen áni-
mo de lucro, plural, democrática, apartidaria e indepen-
dente. Naceu 2 de Abril de 2006 co obxecto de contribuír 
desde Galiza para a defensa do ambiente e o avanzo na 
transformación social e mundial en termos de sustenta-
bilidade ecolóxica, xustiza social e paz, na procura dunha 
saída emancipatoria á crise ecolóxica global. O noso tra-
ballo réxese segundo un conxunto de principios, como 
xa dixemos, aprobados na Asemblea Constituínte: trans-
parencia, rigor e esixencia crítica, paridade, planificación, 
participación dos socios e socias e traballo en rede. 

Territorialmente, organizámonos en Núcleos Comarcais. 

En 2008, continuaron activos os catro Núcleos iniciais 
—Ferrol, Eume e Ortegal; Ourense; Santiago de Compos-
tela e Vigo—, ademais de se constituír o da Coruña e ser 
nomeada pola Comisión Coordenadora Xeral unha repre-
sentante local en Ribeira. A 31 de decembro de 2008, Ver-
degaia contaba con 253 socios e socias, dos que por volta 
dun 15% podemos considerar activistas polo seu grau de 
implicación nas actividades da asociación. Verdegaia non 
conta con persoal contratado, así que o conxunto do seu 
traballo é posíbel grazas ao compromiso voluntario.

TraBallanDo en reDe
A acción en rede é fundamental para Verdegaia, sen ela non sería viábel a transformación social e mundial para a que 
nos propuxemos contribuír. Por iso facemos parte da FEG (Federación Ecoloxista Galega) e continuamos a manter unha 
estreita colaboración coa ONGD Amarante e coa confederación ecoloxista estatal Ecologistas en Acción, da que somos 
a organización referente en Galiza. Por este motivo tamén participamos na Rede Galiza Non Se Vende, na Plataforma 
Galega Antitransxénicos, na ISAP (Iniciativa pola Soberanía Alimentar dos Pobos), en ConBici (Coordenadora en Defen-
sa da Bici) ou na Coordenadora Estatal en Defensa do Ferrocarril Público.

MEMORIA ANUAL 2008

Quen SoMoS?

Parte da Comisión Coordenadora Xeral 
de Verdegaia na xuntanza celebrada 
en Ribeira en xullo do 2007, en apoio á 
Plataforma de Corrubedo.



QUE FIXEMOS NO 2008?

Sustentabilidade.
Verdegaia analisou e difundiu os dados referidos a Galiza 
do informe anula do Observatorio da Sustentabilidade en 
España reclamando, máis unha vez, a constitución dun 
Observatorio da Sustentabilidade en Galiza e denuncian-
do o incumprimento, por parte da Xunta, do compromi-
so de apresentar unha estratexia para a sustentabilidade. 
Por outra banda, apoiamos as Normas do Hábitat Galego 

da Consellaría de Vivenda e Solo, por promoveren a eco-
eficiencia e mellorar a cualidade de vida e demandamos 
que Galiza fose declarada Zona Libre de Transxénicos.

enerxía e mudanza climática. 
O traballo sobre enerxía e mudanza climática continuou 
a ser un dos elementos centrais da actividade de Verde-
gaia ao longo de 2008. Propuxemos á Xunta un decálogo 
de medidas contra a mudanza climática, analisamos as 

emisións galegas de GEI (Gases de Efeito Invernadoiro), 
denunciamos o incumprimento en Galiza do Protocolo 
de Quioto e que o Plano Galego Fronte ao Cambio Climá-
tico non impedirá que aumentemos as nosas emisións. 
Xunto con Ecologistas en Acción e colectivos locais par-
ticipamos na campaña “En acción perante a mudanza cli-
mática. Non queremos naufragar”, que sensibilizou sobre 
os impactos no litoral das alteracións do clima. Tamén 

rexeitamos o decreto eólico por non garantir a preven-
ción de danos significativos á biodiversidade e á paisaxe.

Transporte e mobilidade. 
Máis unha vez, Verdegaia realizou comparativas de me-
dios de transporte, denunciamos que o automóbil é res-
ponsábel de máis do 80% dos contaminantes atmosféri-
cos nas cidades e colaboramos co Programa de Préstamo 
de Bicicletas da USC. Solicitamos a retirada do Plano 

Verdegaia quere fomentar cambios en valores, políticas e prácticas para avanzar cara a sustentabilidade a 
traves da implicación dunha cidadanía activa disposta a loitar contra a deterioración ambiental. Para acadar 
estes fins, desenvolvemos o noso traballo organizando e apoiando accións de diferente tipo e en campos moi 
variados: actividades de sensibilización, denuncias, propostas, mobilizacións,... Aquí presentámosche un breve 
resumo do traballo que desenvolvemos ao longo de 2008 en diversas áreas temáticas, traballo sobre o que 
podes obter máis información consultando a nosa web www.verdegaia.org



Director de Estradas de Galiza e a elaboración dun Pla-
no Galego de Transporte e Infraestruturas  Sustentábel. 
Demandamos a anulación do proxecto de autovía A-76 
(Ponferrada-Ourense)  por mor do seu elevado impacto 
ambiental e patrimonial. Colaboramos con Ecologistas 
en Acción na súa campaña “4x4=-Planeta”, da que tra-
ducimos ao galego un exhaustivo estudo, así como na 
elaboración de materiais sobre cualidade do ar, trafego 
e saúde.

Montes e incendios forestais. 
Na actividade relacionada co forestal, o máis salientábel 
do traballo desenvolvido ao longo de 2008 é a retirada 
do apoio de Verdegaia á certificación FSC por non garan-
tir en todos os casos a xestión sustentábel dos montes 
certificados. Esta decisión foi fruito do atento seguimen-
to da certificación FSC a NORFOR (Grupo ENCE). A acción 
concertada con outras entidades ambientais, galegas e 
estatais, antes e despois desta decisión, conseguiu a re-
tirada do certificado FSC ás plantacións de eucalipto do 
Grupo ENCE.

Biodiversidade. 
Propuxemos a ampliación da ZEPA (Zona de Especial Pro-
tección para as Aves) da Limia, solicitamos a inclusión da 
Serra da Groba na Rede Natura 2000, conseguimos que 
a Consellaría de Medio Ambiente decidise ampliar o Par-
que Natural do Monte Aloia, integrando nel toda a Serra 
do Galiñeiro. Rexeitamos a construción dun parque eó-
lico en Pena Redonda, zona que debería facer parte do 
futuro Parque Natural de Pena Trevinca. Organizamos 
xunto con SOS Courel e Insectarium Virtual un testing fo-

tográfico no Courel e puxemos en marcha o ponto de in-
formación ambiental das Gándaras de Budiño e Ribeiras 
do Louro. Denunciamos a autorización pola Consellaría 
do Ambiente da pesca do sábalo (Alosa alosa), especie en 
perigo de extinción, así como o selado de antigas minas, 
sen nengún criterio ambiental, por parte da Consellaría 
de Industria.

Globalización e paz. 
Impulsamos a criazón da ISAP (Iniciativa pola Soberanía 
Alimentar dos Pobos) xunto con Amarante, SLG e VSF. 
Desenvolvemos, xunto con Amarante, actividades da 
campaña Xoga Limpo 2008, co gallo das Olimpíadas, den-
tro da campaña internacional Roupa Limpa. Participamos 
na Feira da Marcha Mundial das Mulleres, no Foro Social 
Galego e no Foro Social Europeu (Malmö). Secundamos 
campañas internacionais por mor da crise financeira e 
dos prezos dos alimentos, en solidariedade co goberno 
de Bolivia, con Palestina e cos activistas antitransxénicos 
do Movimento Verde Eufémia, así como contra os agro-
combustíbeis e a actividade de ENCE en Uruguai.

educación ambiental. 
Puxemos a andar a campaña “Consomes ou Devoras?” 
(consomesoudevoras.info) e apresentamos a Guía de 
Consumo Responsábel desta. Continuamos a celebrar 
periodicamente mercadillos de troco. Participamos na 
campaña de Ecologistas en Acción sobre o currículum 
escolar oculto. Asinamos o Manifesto en Defensa da Edu-
cación Ambiental fronte á desaparición do Ministerio do 
Ambiente e, con el, a eliminación da Unidade de Educaci-
ón Ambiental. E seguimos a realizar roteiros.



A comunicación, interna e externa, é fundamental para o 
funcionamento participativo de Verdegaia, para a acción 
en rede, para chegarmos ao resto da cidadanía, para po-
dermos incidir sobre gobernos e empresas... para atinxir-
mos os nosos obxectivos.

O noso sitio web (verdegaia.org) é unha ferramenta fun-
damental de comunicación que se completa agora cun 
Foro de Traballo que complementa as listas de correo-e 
atraendo cara a si o groso da actividade co fin de evitar-
mos a saturación das caixas de correo-e e procurar un 
maior orde. A mudanza das listas para o foro aínda requi-
re de axustes para mellorar a información e participación 
d@s soci@s mais a publicación de 1194 mensaxes sobre 
330 temas distintos no mesmo indican o éxito da iniciati-

va. O boletín-e deixou de ter unha periodicidade fixa para 
ser substituído polo envío das novas e convocatorias máis 
relevantes a través da listaxe de soci@s.  Continuamos a 
publicar o boletín Fiando Verde, que agora vén de experi-
mentar unha renovación, como podes comprobar.

A iniciativas como a revista-e Cos Pés na Terra ou bicis.
info, que seguimos a manter en funcionamento, vén-se 
de engadir outro web non-corporativo, consomesoude-
voras.info, dedicado á información sobre consumo res-
ponsábel como parte da campaña “Consomes ou Devo-
ras?”. Os premios Semente e Cemento foron trasladados 
de final de ano ao Día do Ambiente (5 de Xuño), polo que 
en 2008 non houbo entrega.

Comunicación

En 2008, ingresamos 12.545,00 € e gastamos 11.017,08 €. Recibimos un total de 2.984 € en subvencións públicas, 
concretamente da Secretaría Xeral de Política Linguística para a publicación dos nºs 4 e 5 do Fiando Verde. Segundo 
o noso Principio de Transparencia e Pluralidade no Financiamento, os ingresos propios de Verdegaia nunca serán 
inferiores ao 25% dos ingresos totais da asociación e nengún dos financiadores externos poderá achegar máis dun 
terzo dos ingresos totais. Isto supón unha garantía de independencia mais tamén unha forte autolimitación para o 
financiamento da asociación. Verdegaia cumpre de activistas para desenvolver o seu traballo, tamén de fundos, por 
iso é importante conseguir novos soci@s e doazóns e avaliar a posibilidade de subir a nosa aportación económica á 
asociación, cada quen segundo a súa capacidade. Verdegaia ten unha cuota “reducida” de 20 € anuais, e unha “normal” 
de 40 €/ano, o salario mínimo interprofisional para 2008 foi de 8.400 € anuais, o 0’7% deste son 58’80 €. Pénsao.

Financiamento

agradecementos
O traballo de Verdegaia é posíbel polo apoio e confianza das persoas que a integran, socias e activistas, polas or-
ganizacións coas que colabora de diversos modos e por todas aquelas persoas e entidades que nalgún momento 
achegaron, cada quen ao seu xeito, a súa valiosa axuda. A todas elas, o noso agradecimento.

MUITAS GRAZAS!

Como podes contactar connosco?
Apartado de correos 49. 

15780 Santiago de Compostela

info@verdegaia.org

www.verdegaia.org


