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Neste número monógrafico do boletín Terra que-
remos facer memoria, queremos repasar a his-
toria da coordenadora ecoloxista galega, desde

a súa creación en 1990, co nome de Asemblea de Grupos
Ecoloxistas e Naturalistas de Galicia (AGENG). En
1996, unha reorganización leva á mudanza de nome,
que desde entón é o de Federación Ecoloxista Galega
(FEG). Son 15 anos de traballo en defensa do ambiente,
década e media de labor ecoloxista froito das achegas de
moitos e moitas militantes ecoloxistas de toda Galicia. 

Através da testemuña dos sucesivos coordenado-
res xerais e dunha cronoloxía con algunhas das
principais actividades nas que estivo envolvida

a FEG, resumimos a traxectoria da FEG até hoxe.
Pretendemos facer así unha contribución para se aproxi-
mar á  historia dun dos principais actores colectivos do
movemento ecoloxista da nosa terra.

AAGENG non naceu como coordenadora en 1990
da nada. Desde 1982 houbo asembleas para
favorecer o intercambio e a coordenación entre

as numerosas asociacións ecoloxistas que foron xurdin-
do. Sen esa experiencia previa non tería sido posíbel a
creación da AGENG como organización e é por iso que
tamén facemos no boletín referencia ao período que vai
desde 1982 a 1990, a través dun artigo do coordenador
das asembleas celebradas entón.
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Albores do ecoloxismo e da asemblea
ecoloxista

As pioneiras mobilizacións

En Galicia, por entón, houbera
xa algunhas pioneiras mobili-
zacións, que algo tiñan de

ambientalistas aínda que máis ben
eran agraristas. Caso das que se fixe-
ron contra do asolagamento das terras
polos encoros en Castrelo de Miño
(1966), ou contra a expropiación das
terras para unha explotación mineira
en As Encrobas (1976). Mais si que xa
foron protestas indubidablemente eco-
loxistas, as que se opuxeron  aos suce-
sivos intentos de implantar unha celu-
losa en Ourense, As Neves, Cospindo,
iniciadas no ano 1974, igualmente que
a oposición  á instalación dunha cen-
tral nuclear en Regodela, preto de
Xove, tamén en 1974. Outros asuntos
que foron especial obxecto de preocupa-
ción naqueles anos pioneiros, foron as
extraccións de áridos nos cauces flu-
viais, a defensa da Duna de Corrubedo,
dos Ancares, das Fragas do Eume, etc.
Mais, a maior transcendencia tivéron-
na dúas relevantes cuestións: a loita
contra dos incendios e a loita contra
dos vertidos radioactivos na Fosa
Atlántica.

A loita contra os incendios forestais,
nun principio non era allea da loita
pola devolución dos montes comunais,
da oposición ás repoboacións con espe-
cies foráneas como monocultivos exten-
sos, e da defensa dos bosques autócto-
nos. Desembocou na primeira

Iniciativa Lexislativa Popular “para a
conservación, mellora e desenvolve-
mento do patrimonio forestal”, presen-
tada no Parlamento de Galicia co pulo
ecoloxista. 

Contra dos vertidos nucleares na
Fosa Atlántica, a unhas 340 millas das
costas galegas, fixéronse as maiores
mobilizacións habidas naquel entón.
As grandes protestas  leváronse a cabo
nos anos 1981 e seguintes, e foron
amplamente protagonizadas por ecolo-
xistas, confrarías de pescadores, agru-
pacións de mariscadores, concellos,
sindicatos, científicos e políticos.
Tiveron ampla repercusión mediática,
sobre todo desde que o “Xurelo” fixera

unha singradura até o lugar dese cemi-
terio nuclear atlántico. Outros pesquei-
ros galegos fixeron  despois o mesmo, e
até tamén houbo un “autobús ecoloxis-
ta” que trasladou a protesta perante a
Reunión da Convención de Londres,
que abordaba este asunto dos vertidos
radiactivos. Por entón, o ecoloxismo
galego tivo un protagonismo mundial. 

A “nebulosa ecoloxista”

O asociacionismo ecoloxista en
Galicia foise constituíndo por moi
variado tipo de organizacións. Como en
case todas partes, caracterizouse por
ser un movemento grupuscular e dis-
perso. Algunhas grandes asociacións

ROXELIO P. MOREIRA

O ecoloxismo nos seus tempos iniciais prodigábase cun discurso esperanzado e ilusionante. Á vez
que era unha voz crítica dos problemas ambientais, e por veces falase en ton negativista e denun-
ciador, era sobre todo positivista e posibilista, e o que máis primaba era a súa imaxe romántica,
como de movemento de salvación.  

Os ecoloxistas eran os que saían en defensa das baleas, do lobo, dos bosques,... e defendían a
pureza do ar, do mar, dos ríos... Ocupábanse e preocupábanse de salvagardar Gaia, o noso plane-
ta, a primeira ollada global e mundial á casa común de todos. Así como tamén se ocupaban da nosa
propia calidade de vida.  E máis tarde aínda ocuparíanse de cuestións tan cruciais como a paz. 

Manifestación en 1990 contra unha plantación de eucaliptos da empresa Celbi nun monte
comunal do Irixo. A plantación non chegaría a facerse



quela existente Comité de Participa-
ción Pública da Comisión Interminis-
terial do Medio Ambiente (CIMA).

A “Asemblea ecoloxista”
A “Asemblea de Grupos Ecoloxistas

e Naturalistas de Galicia” supuxo
neste contexto un importante salto
cualitativo. A “Asemblea” naceu coa
idea de coordenarse. Unhas pioneiras
xuntanzas, aínda moi minoritarias,
fixéranse en Santiago, da man do
Grupo Ecoloxista Autónomo. Mais, a
primeira “Asemblea de Grupos” que xa
contou cunha ampla concorrencia tivo
lugar na Coruña (Reunión do Ateneo,
1982), e foi grazas á convocatoria do
Colectivo Ecoloxista Natureza. E logo,
en sucesivas reunións, foise ampliando
e consolidando este xeito de coordena-
ción. Foi un teimoso traballo lograr a
incorporación de todos os grupos, al-
gúns aínda moi receosos ao principio.
Para evitar algúns destes receos, tendo
en conta a diversidade do asociacionis-
mo ambientalista, foi que comezou a se
chamar “Asemblea de Grupos Ecolo-
xistas e Naturalistas de Galicia”. 

Houbo “Asembleas” nos máis diver-
sos lugares, de xeito que os grupos
tiveron todos a oportunidade de ser
convocantes. Algunhas novas e cativas
asociacións víronse así respaldadas no
seu ámbito coa presencia e apoio das
demais. Algúns encontros xa se fixeron
en lugares emblemáticos, avalando e
dando resonancia ás reivindicacións
referidas a eles: caso das Asembleas
feitas nas Illas Cíes, Os Ancares,
Corrubedo, Cospeito, Baixo Miño ou a
de Corcubión cando o sinistro do
“Casón”. Mesmo por vez primeira che-
gouse a convocar unha manifestación
propiamente ecoloxista, sen a conco-
rrencia doutras organizacións, nin sin-
dicais nin políticas, sorprendéndonos
da nosa capacidade de convocatoria.
Foi a manifestación organizada en
colaboración cos ecoloxistas asturianos
e realizada na vila limítrofe de Ribadeo
“contra os monocultivos de eucalipto” .
Así mesmo, a “Asemblea” foi convocan-
te da reunión en Galicia dos ecoloxis-
tas de todo o Estado. A convocatoria
fíxose conxuntamente co grupo “Natu-
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tiñan unha implantación máis xeral,
mentres que algúns cativos grupos
resultaban ser os máis activos en ámbi-
tos máis locais. Outra cuestión de rele-
vancia diferéncianos tamén  dous tipos
de grupos, uns máis motivados polo
estudo naturalista, e outros que eran
máis reivindicativos ou ocupábanse
duns obxectivos máis amplos. Mesmo
cumpriría salientar que no ambienta-
lismo tamén viña sendo moi relevante
o labor individual, á marxe de calquera
agrupación.  Por tanto, cómpre distin-
guir “actividade” de “activismo”, pois
moito do que facían algúns era traballo
silencioso, sen protagonismo algún, e
só o que facían outros cobraba trans-
cendencia pública nos medios de infor-
mación.

O propio movemento asociativo
matizaba a súa diferenciación nun sen-
fín de denominacións: ecoloxistas,
naturalistas, conservacionistas, pacifis-
tas, antinucleares, alternativos, radi-
cais, verdes,... e mesmo con denomina-
cións mixtas, combinando varios destes
apelidos. Ademais que tamén había
outros colectivos cidadáns afíns, polo
menos en certos momentos, e que podí-
an ser ou non ser considerados como

parte integrante do move-
mento ecoloxista. Ou que
aproveitando a confusión,
así mesmo achegábanse
elementos certamente “es-
traños” ó ecoloxismo.

Consecuentemente, nos
seus albores o ecoloxismo
tiña unha grande indefini-
ción, sobre a súa identida-
de, e sobre os seus obxecti-
vos e papel social ou
político.  Por iso que a todo
este variado asociacionis-
mo ambientalista se lle deu
en chamar “a nebulosa eco-
loxista”.

Xa podemos imaxinar o
sumamente difícil que
resultaba agrupar a un
movemento tan disperso e
espontáneo, e de tan varia-
do carácter. Ademais que
presumía da súa autonomía
e autoorganización, e moi

reticente a calquera xerarquización
orgánica. Para máis,  existían múlti-
ples receos por todas partes e de todo
tipo. Os grupos históricos máis gran-
des, respecto a estar a un mesmo nivel
que os cativos, e os cativos temerosos
de ser dixeridos polos grandes, e todos
temendo perder parte da súa entidade
ou protagonismo individual. Asi-
mesmo, existían certas reticencias ou
rivalidades en determinados ámbitos
locais, ou entre os grupos que pretendí-
an moi distintos fins.

A autonomía, a descentralización, a
espontaneidade deste movemento, sen
dúbida tiña as súas vantaxes. Sobre
todo canto á inmediatez da reacción e
das respostas, xa que así en moitos
casos se daría unha maior proximidade
aos problemas. A cambio, a descoorde-
nación era unha das causas da súa fra-
queza, e ás veces era o motivo de non
dispor de interlocutores válidos peran-
te as institucións. Por exemplo, facíase
necesario un consenso entre os grupos
para elixiren representantes ecoloxis-
tas en certos órganos da Adminis-
tración, tales como nos Comités
Provinciais de Caza, nas Xuntas Recto-
ras dos Parques Naturais, ou no da-

O 23 de Abril de 1989 tivo lugar en Ribadeo unha concen-
tración de ecoloxistas galegos e asturianos contra a euca-
liptización, organizada no noso país desde unha asemblea
de grupos ecoloxistas e naturalistas.
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reza”, que era o responsable de organi-
zar a “II Reunión da CAME” (“Coor-
dinadora Asamblearia del Movimiento
Ecologista”).

A inicial reunión da Coruña tamén
tivera entre as súas motivacións a de
elixir un representante de todos no
“Comité de Participación Pública de la
CIMA”. E este representante foi tamén
nos sucesivos anos o “Coordenador da
Asemblea”.

A “Asemblea” funcionou  como tal

asemblea, sen suplantar a autonomía e
o protagonismo dos grupos, e sen xerar-
quización algunha. Unicamente existía
a figura do Coordenador, que establecía
as necesarias relacións entre os grupos,
difundía a información e axudaba á
convocatoria das asembleas.

Esta “Asemblea” ecoloxista tivo moi
relevantes funcións. A primordial foi a
de reunir aos grupos nunha platafor-
ma de discusión común. Moitos cativos
grupos puideron cobrar protagonismo

e recoñecemento. Ademais propiciou os
consensos necesarios para a elección de
representantes ou interlocutores en
distintos foros. E, por último, non só
posibilitou a coordinación, senón que
serviu de instrumento de mobilización
do ecoloxismo. Sen dúbida, cumpriu un
relevante papel histórico na organiza-
ción do ecoloxismo galego. 

Roxelio Pérez Moreira foi coordenador das
asembleas de grupos ecoloxistas e naturalistas
celebradas nos anos 80.

Os anos escuros

Plaxiando o concepto dunha
época da historia de Galicia,
podo definir así o meu perí-

odo coma coordinador xeral da FEG.
Por ser  un tempo dominado pola cor
negra ou escura. 

Escuras quedaron as praias, os
cantís, portos, monos, etc., co chapa-
pote cargado nun petroleiro que, nun
día de Novembro de 2002, lanzou un
S.O.S.  fronte ás costas galegas. Este
acontecemento marcou fortemente o
traballo realizado dende a FEG e os
grupos ecoloxistas nos anos seguin-
tes e que é hoxe o día en que aínda
non rematou. 

O operativo “Prestige” de coorde-
nación entre grupos ecoloxistas,
Nunca Máis, comisións e subcomi-
sións parlamentarias, informes, con-
tactos con técnicos, científicos e polí-
ticos, e xa o informe pericial para o
xuízo aberto no Xulgado de
Corcubión.

O Prestige engloba o peor e o
mellor que vivín na FEG. O peor,
polo feito tan grave e polo sufrimen-
to persoal. Desde a FEG, xa cando
foi o Mar Exeo, o movemento ecolo-
xista non se moveu moito e quedou
unha especie de cicatriz. Así, deci-
diuse facer algo ó momento, e púxo-
se en marcha o operativo Prestige,
un seguemento da marea negra e a

colaboración en temas como a recolla
de aves. Foi unha etapa moi dura
polo que significou para todos as
persoas que participamos, dende o
punto de vista do traballo,  dos cus-
tos económicos e mesmo persoal.
Chegouse a estar máis de 18 horas ó
día metido nun despacho, vendo o
que acontecía na costa sen estar
vivíndoo in situ, e para min esa
situación foi moi ambigua.

E a miña mellor lembranza tamén
foi a do Prestige, porque foi un
momento de grande reacción, con-
tacto e unidade do movemento ecolo-
xista. As malas relacións deixáronse
a un lado para colaborar sen ningún
tipo de limitacións.

A respecto das relacións coa
Administración, foron decaendo até
chegaren a un punto no que os con-
tactos foron  nulos, sobre todo no
período de José Manuel Barreiro
como conselleiro de Medio Ambiente,
para quen os grupos ecoloxistas
galegos non existían. O desprezo da
Consellería de Medio Ambiente cara
aos colectivos galegos foi totalmente
radical, mentres as  asociacións forá-
neas campaban polos despachos
coma se fose a súa casa.

A raíz da catástrofe do Prestige,
comezouse a planear unha grande
ofensiva contra o medio ambiente:

plano sectorial de parques de tecno-
loxía alimentaria, o forte apoxeo de
parques eólicos ou de minicentrais,
infraestruturas de transporte moi
agresivas, etc., chegando a desbor-
dar o traballo de moitos de nós.

Precisamente, esta postura arro-
gante a respecto da natureza desen-
cadeou a mobilización cidadá a favor
do medio ambiente. Comezaronse a
escoitar voces contrarias a estes pro-
xectos, engadíndose ás dos colectivos
ambientalistas. Así, comezaron os
xermolos de iniciativas como un
novo impulso do movemento en
defensa dos nosos ríos, que culminou
na Iniciativa Lexislativa Popular en
defensa dos ríos, campañas en con-
tra  das piscifactorías de Rinlo ou
Touriñán ou un movemento máis crí-
tico coas  localizacións de parques
eólicos.

Penso que se debería aproveitar
este momento para crear unha
maior conciencia ambiental, non só
na sociedade civil senón tamén
dende o punto de vista da política. É
un momento de unificación de esfor-
zos, de recuperar o espírito do
Prestige.

Luís Castro Baleato foi coordenador xeral
da FEG entre 2001 e 2005.

XOSÉ LUIS CASTRO BALEATO
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Un proxecto común

Perante un mapa ecoloxista
galego tan fragmentado
como o de finais dos 80, pre-

cisábase unha coordenadora ecolo-
xista. Compría ir creando unha
estrutura organizativa eficaz e parti-
cipativa ao mesmo tempo, de cons-
truír un proxecto común para
ampliar a influencia social do move-
mento asociativo de defensa ambien-
tal do noso país. Non abondaba xa
con vérmonos as caras unha vez ao
ano nunha asemblea e facermos algo
conxuntamente moi de vez en cando,
como se facía desde 1982. E non era
viábel confluírmos nunha nova ou
nalgunha das asociacións de ámbito
galego existentes.

Na asemblea na que se creou a
AGENG como coordenadora estábel,
celebrada en 1990 en Santiago, eu
vivín a contradición  de crer na nece-
sidade dunha coordenadora de
defensa ambiental de ámbito nacio-
nal e de representar nela á
Sociedade Galega de Historia
Natural (SGHN), da que era secreta-
rio xeral. A SGHN, o mesmo que
ADEGA, non estaba polo labor.
Pouco tempo despois deixaría a
SGHN e pasaría a militar na
AGENG como independente. A
SGHN desligaríase totalmente da
AGENG en 1992.

A verdade é que en 1990 non se
creou propiamente unha coordena-
dora: non se decidiu legalizala
naquel momento, non se creou unha
auténtica executiva ou comisión per-
manente,…Porén, aínda que de
forma tímida, iniciouse o camiño
para crear unha organización que
puidese actuar como coordenadora.
Foi unha virada no movemento eco-

loxista galego, que nos anos 80 ten-
dera moito á dispersión, coa creación
de numerosos grupos locais, favoreci-
da por un certo fracaso da SGHN e
de ADEGA, creadas a mediados dos
70,  en aglutinaren á maioría dos
activistas galegos de defensa do
ambiente. Un avanzo posíbel, en boa
medida, grazas á iniciativa dun
grupo de compañeiros, entre os que a
miña memoria salienta a Pedro
Alonso (Erva, de Vigo), Xoán
Fontaíña e Joamma Pérez (CENAR,
de Ribeira) e Xacobe Meléndrez
(CEM, da Coruña).

Formei parte da comisión perma-
nente da AGENG (transformada en
FEG en 1996) entre 1992 e 2005, e
fun coordenador xeral desde 1996,
ano en que se estableceu  esta figura,
até 2001. Na miña opinión, a achega
da AGENG-FEG á defensa ambien-
tal e ao fortalecemento do movemen-
to ecoloxista galego ten sido notábel.
Fago esta valoración tendo en conta
que a FEG é unha coordenadora, non
unha asociación, non unha organiza-
ción unitaria. Ás veces, as expectati-
vas depositadas na FEG teñen sido
excesivas, máis propias dunha aso-
ciación que dunha coordenadora. As
funcións e o potencial son ben dife-
rentes, non se lle pode pedir a unha
avioneta que chegue a América.

Na asemblea de 1990 participaron
14 grupos. Hoxe a FEG está formada
por 15 asociacións. Chegou a ter
máis de 40. Moitos dos colectivos que
integraron a FEG acabaron desapa-
recendo, formalmente ou de feito,
após un tempo de valiosa actividade:
Albatros e Cempés (A Coruña),
ANADE (Tui),  as asociacións de
defensa dos ríos AGPF e Cachoeira,

CEDENAT (Lugo), XEA (Redondela),
varias asociacións da Barbanza
(CENAR, XENN,…),… Tamén houbo
uns poucos grupos que decidiron des-
ligarse da AGENG-FEG por motivos
diversos: alén da SGHN, ANABAM
(Baixo Miño), Erva ou Hábitat (A
Coruña). Porén, a AGENG primeiro
e logo a FEG, sempre mantiveron un
alto grao de representatividade,
englobando a maior parte da forza
ecoloxista do país. 

O movemento ecoloxista galego
precisa da FEG. Ten servido e serve
para promover dinámicas de coope-
ración, para fomentar o debate e o
intercambio, para romper o illamen-
to dos grupos, para ligar a acción
local co pensamento (e a acción) glo-
bal, para actuar como un referente
ecoloxista de ámbito galego.

A nova etapa política que se vén
de abrir en Galiza, da que se pode
agardar máis e mellor democracia e
algúns avanzos ambientais, consti-
túe unha oportunidade para fortale-
cer a FEG, sen que iso deba supor
renuncia algunha a un dos seus
sinais de identidade: a independen-
cia de Administracións e de forzas
políticas. A FEG sempre mantivo
unha oposición firme ás políticas
insustentábeis do goberno do PP.
Mais tampouco ten tido ningún repa-
ro en rexeitar, sen dilacións nin sur-
dinas, accións antiecolóxicas das for-
zas políticas que sustentan o actual
Goberno autonómico, ou en apoiar as
escasísimas accións ambientalmente
positivas da Xunta anterior.

Xosé Veiras García foi coordenador xeral

da FEG entre 1996 e 2001. 

XOSÉ VEIRAS GARCÍA
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Há quase 9 anos que entrei em
Oureol. Umha das muitas cou-
sas que me souberom transmi-

tir as pessoas que daquela formavam a
associaçom foi a importância da existên-
cia da FEG: umha coordenadora ecolo-
gista galega cum modelo aberto e parti-
cipativo que fazia possível que graças à
colaboraçom entre coletivos (grandes ou
pequenos, como Oureol) puidessemos
atingir e confrontar problemáticas
ambientais que se estivessem a dar a
nível de toda Galiza.

Mirando cara o FUTURO, penso que
os objectivos principais da FEG como
associaçom som dous:

•Cara a sociedade, a FEG tem que
fortalecer a sua imagem e aparecer como
a voz do ecologismo na Galiza.
Aumentando a nossa credibilidade e visi-
bilidade perante a sociedade galega sere-
mos quem de pressionar com mais força
a governos e empresas. Deste jeito todos
os coletivos que integramos a FEG repre-
sentaremos umha voz que será difícil
nom escoitar.

•A nível interno devemos aumentar a
COLABORAÇOM, o DIÁLOGO e a
COHESSOM entre todos/as nós.
Colaboraçom, diálogo e cohessom som as
ideias que, ao meu parecer, sustentam á
FEG. O facto de sermos um agregado de
diferentes coletivos, tendo cada coletivo
a sua própria dinámica, levou às vezes
ao issolamento e incomunicaçom entre
grupos, de jeito que o nível de actividade
da FEG veu determinado polo trabalho
que os sucessivos Coordenadores Gerais
(ou no melhor dos casos a Comissom
Permanente) puiderom desenvolver.
Para evitar isto no futuro, para mim o
ideal seria chegar a estabelecer umha
dinámica de comunicaçom e colaboraçom
que nos permitisse funcionar indepen-
dentemente da disponhibilidade do
Coordenador Geral ou das pessoas da
Comissom Permanente.

Acho que os dous objectivos que sina-
lo som ambiciosos, mas acho também
que sem um esforço de todas as pessoas
e coletivos que componhemos a FEG

estes objectivos seguirám inacadáveis no
futuro.

Temos que reagir, todos/as precissa-
mos de todos/as e o ambiente galego pre-

Umhas reflexons sobre a FEG
TINO QUINTELA

cissa também de nós. Aquí tendes a
minha mao...

Tino Quintela é o actual coordenador xeral
da FEG.

A resposta do movemento ecoloxista galego fronte á catástrofe do Prestige, como a do resto da
sociedade galega, foi ben superior á que se rexistrou fronte á marea negra do Mar Exeo, dez
anos antes. A Plataforma Mar Limpo, da que formaban parte todos as asociacións ecoloxistas
da Coruña integradas na AGENG, convocou o 10 de xaneiro de 1993  unha manifestación na
cidade da Coruña baixo o lema “Nunca Máis”. 
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O traballo da FEG

14grupos participan na asem-
blea celebrada en Santiago
nos días 10 e 11 de marzo.

Nela apróbase un regulamento que dá
carácter estábel á AGENG.  A recicla-
xe e a política forestal (eucaliptización e
celulosas, conservación dos bosques
autóctonos,…) son os temas centrais da
asemblea.

Asemblea anual en Monforte,
organizada por XEVALE. Nela
discútese como gastar o millón

de pesetas doado polo grupo de rock “El
Último de la Fila”.

Activistas da AGENG impiden o
acceso dos coches até a duna móbil
de Corrubedo, cunha sentada e colo-
cando unha barreira de pedras.
Protestábase así pola deterioración de
Corrubedo, por causa do acceso motor-
izado sen control, a extracción de area,…
As dunas de Corrubedo serían declar-
adas parque natural en 1992.

Os representantes ecoloxistas nos
comités provinciais de caza presentan á
Dirección Xeral de Montes e Medio
Ambiente Natural diversas medidas
para unha xestión sostíbel da caza.
Algunhas seguen pendentes hoxe, como
o exame do cazador ou a adecuada vixi-
lancia da caza. Outras fixéronse reali-
dade, como a extensión dos refuxios de
caza ou as indemnizacións por danos do
lobo.

Acampada en Chaguazoso (Vila-
riño de Conso) en defensa do val
glaciar do río Cenza, no Macizo cen-
tral ourensá, para protestar contra a
construción dun encoro por Iberdrola. O
encoro acabouse construíndo, sendo até
hoxe o derradeiro grande encoro con-
struído na bacía Miño-Sil en Galiza. 

A AGENG participa na campaña
estatal a prol dunha iniciativa lexislati-
va popular contra a enerxía nuclear.

1990

Promóvese o manifesto polo
aproveitamento racional do noso
monte, asinado por un amplo abano de
organizacións sociais e políticas e de
xentes do mundo académico e cultural.
Aparece como publicidade no xornal “La
Voz de Galicia” con motivo do Día do
Ambiente. Pídese que “se denegue todo
tipo de permiso de instalación de
Celulosas mentres non exista unha
política de diversificación forestal”.

A AGENG rexeita o proxecto de
fábrica de pasta e papel nas Pontes
promovido por Eurogalicia Forestal SA.
O propio estudo de impacto ambiental
presentado pola empresa non recomend-
aba a instalación por causa da contami-
nación do río Eume.

1991
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Acomezos de ano, a AGENG está
formada por 41 asociacións.
Celebra a súa asemblea

anual en Xinzo, organizada polo
Movemento Ecoloxista da Limia
(MEL). Os asistentes comproban o
impacto ambiental  das parcelarias na
comarca limiá. A partir deste momento, a
AGENG denunciará intensamente o
impacto das parcelarias en diversos
lugares do país: Limia, veiga de Pumar,
sobreirais do Arnego, fragas do río Tea,…

A AGENG recolle 5.000 sinaturas
contra a instalación dunha celulosa
nas Pontes.  A contestación social,
xunto coa suspensión de pagos do Grupo
Torras, accionista maioritario da empre-
sa promotora, levaría ao abandono do
proxecto. 

Desenvólvese unha campaña a
favor da ordenación racional do
monte, coincidindo coa elaboración do
Plan Forestal da Xunta. Abrangue
numerosas actividades para presionar a
favor dun Plano Forestal sustentábel:
recolla de 6.000 sinaturas, edición de
carteis e folletos sobre as árbores autóc-
tonas e a ameaza das novas celulosas,
alegacións e propostas, accións chamati-
vas na Praza do Obradoiro,….
Finalmente, a Xunta aprobaría un Plano
produtivista, vixente até hoxe.

A AGENG presenta alegacións á
planta de tratamento de residuos
tóxicos e perigosos de Somozas, pro-
movida pola Consellería de Industria.
Critícase a aposta polo tratamento final
e a desconsideración da redución, a reu-
tilización e a reciclaxe.

Campaña a favor da reciclaxe de
papel.  Campaña pioneira en Galiza
pola reciclaxe do papel e o uso de papel
reciclado.

En decembro, marea negra provo-
cada polo embarrancamento do
“Mar Exeo” na Coruña. A AGENG
esixe “ás autoridades competentes que se
tomen as medidas necesarias para que
non se repitan catástrofes” como esta. A
comezos de 1993, a AGENG celebra unha
asemblea monográfica sobre a marea
negra e a seguridade marítima en Sada,
organizada polo Grupo Hábitat.

1992

Acción na Praza do Obradoiro para reivindicar un Plan Forestal que compatibilizase as fun-
cións ambientais, sociais e económicas do monte. O carballo talado exposto na praza procedía
dunha das numerosas talas de arboreda autóctona provocadas na Limia polas parcelarias.

1993

No ano da celebración oficial do V
Centenario do “descobrimento” de América,
a AGENG tamén se quixo sumar ao seu xeito
á conmemoración.

Nun ambiente de triunfalismo
gobernamental e de despre-
ocupación social, perante a

redución da superficie afectada polos
incendios forestais en 1992 a 12.300
hectáreas, a AGENG, ao mesmo tempo
que recoñece o aumento de medios desti-
nados á extinción, chama a atención
sobre o elevado número de incendios,
8.202, o que indica que “o grave proble-
ma ecolóxico que constitúen os incendios
está aínda moi lonxe de ser realmente
resolto”.

Desenvólvese unha campaña a prol
da plantación de árbores autóctonas
baixo o lema “As nosas árbores.Unha raíz
no país”, repartíndose miles de tríticos,
carteis e pegatinas.

A AGENG critica a Lei de Protección
dos Animais
D o m é s t i c o s
aprobada no
Parlamento por
non prohibir as
corridas de 
touros. 

A AGENG sol-
idarízase coa 
loita dos insub-
misos ao servizo
militar e á 
prestación social
subst i tutor ia ,
algúns vincula-
dos ao move-
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AAGENG afírmase como a orga-
nización de referencia e máis
representativa do movemento

ecoloxista galego, posicionándose publi-
camente sobre moitos dos principais
asuntos de interese ambiental, desde a
minimización do impacto ambiental
das autovías galegas de conexión
coa Meseta até a política de residuos
perigosos, pasando pola contamina-
ción de ENCE-ELNOSA ou de
ENDESA das Pontes (desde entón
reduciron as súas emisións e vertidos,
aínda que seguen a ter un impacto ina-
ceptábel). 

Alegacións ás directrices do
Plano Hidrolóxico de Galiza-Costa.
Nelas defendíanse principios e criterios
acordes co que se denominaría logo
“nova cultura da auga” e que asumiría a
Directiva Marco da Auga, en vigor desde
o 2002. Daquela eran só defendidos polo
movemento ecoloxista e por algúns cien-
tíficos.

Campaña polos tres erres (redu-
ción, reutilización, reciclaxe) e con-
tra a incineración dos residuos,
xunto coas Plataformas cívicas constituí-
das nalgunhas cidades e vilas. O 20 de
febreiro organízase en 8 localidades o
“Día R polo medio ambiente”. Co apoio

mento ecoloxista. A AGENG non solici-
tará prestacionistas. Por outro lado,
tamén apoia as demandas da  Comisión
0,7% para 1994, pois a resolución dos
graves problemas ambientais globais
“non será posíbel se non se reducen as
desigualdades entre o Terceiro e o
Primeiro Mundo do que formamos
parte”.

Oposición á construción dun novo
encoro no Eume que destruiría o
tramo do canón do río mellor conservado.
O proxecto sería abandonado, a pesar do
apoio do daquela conselleiro de
Industria, Juan Fernández, quen declar-
ou que o proxecto de ENDESA “benefi-
ciaría sustancialmente la fraga del
Eume”.

A FEG pide a Fraga a creación dunha
Consellería de Medio Ambiente.
Sería creada catro anos despois.

doutras organizacións, solicítase unha
moratoria do Proxecto de Xestión de
Residuos Sólidos Urbanos de Galiza (o
“Plano SOGAMA”), que inicialmente
pretendía queimar o 93% do lixo, por-
centaxe que logo ficou reducida á meta-
de. En abril, organízanse unhas xorna-
das sobre o lixo, nas que se fala de
cousas tan “raras” entón como a compos-
taxe caseira ou a separación do lixo en
orixe. En novembro, difúndese un mani-
festo contra a incineración asinado por
385 profesionais da sanidade.

No Día da Árbore, faise público un
manifesto en defensa dos bosques
autóctonos, para o que se consegue o
apoio de destacados representantes de
organizacións sociais e políticas e de
xente do mundo da ciencia, a cultura e o
deporte.

Asemblea anual da AGENG en
Silleda, organizada por ANIDA. O
tema central é o
d e s e n v o l v e -
mento rural
s u s t e n t á b e l .
Nela decídese
impulsar unha
iniciativa lexisla-
tiva popular pola
reciclaxe e contra
a incineración.

Fronte á opo-
sición   de Conce-
llos e de PSOE e
BNG, e perante a
presentación da
proposta de Pla-
no de Ordena-
mento, a AGENG
posiciónase cla-
ramente desde o
primeiro intre a
prol da creación
do Parque Na-
tural das Fra-
gas do Eume,
aínda que critica
o xeito de actuar
da Xunta. O Par-
que sería decla-
rado en 1997.

En xullo, coa
colaboración do
grupo ecolóxico
Atara, a AGENG
unha acampada
en Visuña en
defesa da serra
do Courel.  Ne-

1994

se mesmo ano demándase da Xunta a
ampliación da superficie de espazos
naturais protexidos, que supoñía só o
0,78% do territorio, coa creación de 21
Parques Naturais máis en 5 anos. 

Encontro de ecoloxistas galegos e
portugueses nas Neves baixo o lema
“Natureza sen fronteiras”, organizado
por ADENCO. En novembro, unha
representación da AGENG participa por
primeira vez, en Caminha, nun encontro
de asociacións ambientalistas Nese
encontro crease a Plataforma 
Ecoloxista Luso-Galaica, que desen-
volvería diversas actividades até o 2000,
centradas sobre todo na oposición ao
grande encoro de Sela, no tramo gale-
go-portugués do río Miño. A finais de
1999, os gobernos español e portugués
inviabilizaron o proxecto, que se vén de
presentar de novo, transformado en tres
encoros máis pequenos.

Durante moitos, anos as asociacións ecoloxistas galegas reivindicaron
compensacións económicas da Xunta para os danos causados polo lobo.



iniciativa de EarthAction e convoca unha
concentración diante do consulado
dos EEUU na Coruña. Pídese á Xunta
unha estratexia para reducir as emisións
causantes do cambio climático. 

Oposición aos primeiros parques eóli-
cos na serra do Xistral. Critícase o
Plano Sectorial Eólico, entre outras cou-
sas, por non salvagardar os espazos de
interese natural.

Insístese en demandar unha estrate-
xia de loita contra o lume centrada
na prevención.  Proponse a creación
dun Consello Forestal Galego como órga-
no de participación social.

Xunto coa Federación Galega de Pesca
e a Asociación Galega de Pesca Fluvial,
promóvese o documento En defensa
dos nosos ríos, con propostas para
mellorar a saúde do medio fluvial.

A xestión do lixo e a posíbel constru-
ción da incineradora de Cerceda por
SOGAMA segue a ser unha das princi-
pais preocupacións ecoloxistas. A incine-
radora está hoxe en funcionamento, pero
a súa capacidade é aproximadamente a
metade da prevista.

11

Perante o inicio da instalación de
parques eólicos, a AGENG
solicita que non se constrúan en

zonas de alto valor ecolóxico, que se
desenvolva a enerxía eólica do xeito
máis descentralizado posíbel  e máis
beneficios para as poboacións locais. No
marco dunha política enerxética que
promova en primeiro lugar o aforro e a
eficiencia.

A AGENG manifesta a súa oposición
á autoestrada Puxeiros-Baiona.
Tamén se opuxo, en diversos momentos,
a outros proxectos de estradas finalmen-
te executados, como a vía rápida do
Morrazo, a prolongación da vía
rápida do Salnés, a autoestrada
Puxeiros-Portugal, a autoestrada
Santiago-Ourense,… Estas e outras
infraestruturas fortaleceron un modelo
de transporte insustentábel: ineficiencia
enerxética, cambio climático, fragmenta-
ción e deteriorio do medio natural, maior
presión urbanística e turística en zonas
do litoral,… Mentres se construían, a
xestión da demanda de transporte e o
transporte colectivo recibían unha aten-
ción nula ou marxinal.

A AGENG, xunto con outras organi-
zacións ecoloxistas, sociais e políticas
promove unha Iniciativa Lexislativa
Popular (ILP) de tratamento ade-
cuado dos residuos urbanos e dos
residuos industriais perigosos.
Como curiosidade, rexistramos que, en
novembro, a AGENG critica publicamen-
te o apoio de Francisco Vázquez, alcalde
da Coruña, ao plano de residuos da
Xunta baseado na incineración. A posi-
ción do alcalde mudaría radicalmente
após o derrube do vertedoiro de Bens, en
setembro de 1996.

A AGENG insiste en demandar unha
nova política forestal, propondo medi-
das como a “regulación das plantacións
de eucalipto” ou “a compra para o patri-
monio forestal público ou o establece-
mento de convenios cos seus propietarios
para garantir a conservación daqueles
bosques autóctonos máis valiosos e ame-
azados”.

1995 1996

Apoio á oposición contra os pro-
xectos de encoros de Caldas
de Reis, Navia e Sela. Só se

construiu o primeiro.

En maio, celébrase unha asemblea
anual no Grove, organizada polo Colec-
tivo Ecoloxista do Salnés (CES).
Nela apróbase unha reorganización da
AGENG, que pasa a se denominar Fe-
deración Ecoloxista Galega (FEG). A
FEG súmase á demanda do CES para
que se declare o Complexo Interma-
real Umia-O Grove como Parque
Natural. 

En xuño, o Parlamento rexeita, cos
votos de PP e PSOE, a toma en conside-
ración da  ILP pola redución, a reuti-
lización e a reciclaxe e contra a inci-
neración. A ILP conseguiu o apoio de
50.000 sinaturas de electores e electoras
galegos, a maioría recollidas por grupos
ecoloxistas. Uns días antes do debate no
Parlamento, con motivo do Día Mundial
do Medio Ambiente, celébrase unha
manifestación pola reciclaxe en Santiago
á que asisten 3.000 persoas.

A FEG fai propostas aos grupos par-
lamentarios relativas aos  proxectos de
lei de caza e de concentración par-
celaria.

A FEG súmase á Declaración inter-
nacional de ONGs sobre a reforma
da pesca no mundo, que aborda cues-
tións como o exceso de capacidade pes-
queira ou a contaminación. Anterior-
mente, a FEG xa se tiña posicionado
sobre asuntos pesqueiros (sobrepesca da
pescada, uso da volanta na costeira do
bonito).

1997

Campaña O lixo á terra, co ob-
xectivo de concienciar aos mari-
ñeiros para que non vertan lixo

ou aceites ao mar desde os seus barcos.

En novembro, uns días antes do inicio
do cumio no que se aprobaría o Proto-
colo de Quioto, a FEG súmase a unha
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AFEG volve reclamar a moderni-
zación dos camiños de ferro e a
saír en defensa do tren, polas

súas vantaxes ecolóxicas, sociais e econó-
micas. En 1998, o Ministerio de Fomento
inviste 70 veces máis en estradas que no
tren. A FEG volve reclamar a moderniza-
ción dos camiños de ferro e a saír en
defensa do tren, polas súas vantaxes eco-
lóxicas, sociais e económicas. En 1998, o
Ministerio de Fomento inviste 70 veces

máis en estradas que no tren. on motivo
do Día do Ambiente, celébrase en
Santiago a primeira manifestación no
noso país de contido ecoloxista  e cun
enfoque xeral, convocada pola FEG
xunto con ADEGA e outras 9 organiza-
cións sindicais, xuvenís e políticas, baixo
o lema En defensa da Terra. 

En outono, comezan as obras dos pri-
meiros parques eólicos na serra do
Xistral, unha das áreas de montaña até
entón con maior grao de naturalidade. A
FEG, xunto con grupos ecoloxistas que
forman parte dela (ADEGA, CEDE-
NAT, Luita Verde, Sobeira, Erva),
participa en diversas accións en defensa
da serra, entre elas a paralización por un
día das obras do primeiro parque que se
construiu. 

En abril, a FEG, coa colaboración
de Oureol, organiza na
Facultade de Bioloxía da

Universidade de Santiago unhas xorna-
das sobre os ríos galegos nas que se
divulga por primeira vez na nosa terra a
proposta para unha nova cultura da
auga. A FEG vota en solitario na Xunta
de Goberno de Augas de Galicia en con-
tra da aprobación do Plano Hidrolóxico
de Galiza-Costa, pois “responde a unha
forma de entender a xestión da auga
como unha política de obras públicas”.
Este Plano será revisado no transcurso
da actual lexislatura.

En maio, a FEG, xunto co Foro Luzes
de Galiza, organiza en Santiago a xorna-

1998
Activistas de varios gru-
pos da FEG paralizaron
as obras do primeiro par-
que eólico que se con-
struiu na serra do
Xistral, chamando a
atención sobre o impacto
negativo da construción
de parques eólicos nesta
serra tan valiosa. As
nefastas consecuencias
da construción de par-
ques no Xistral son hoxe
ben visíbeis.

1999

Coincidindo coa asemblea anual da FEG en
Oleiros,  celebráronse unhas xornadas gale-
gas de ecoloxía e medio ambiente organi-
zadas por ADEGA e a FEG.

En xuño, membros de ADEGA
e da FEG paralizan o tren
do lixo, que leva o lixo de Vigo

até Cerceda para a súa incineración.

2000

A FEG rexeita o proxecto de
aproveitamento hidroeléctrico inte-
gral da bacía do Ulla. Promovido por
Unión Fenosa, inclúe 13 aproveitamen-
tos hidroeléctricos, e é un dos máis
impactantes das múltiples iniciativas de
presas hidroeléctricas que se están a pro-
mover. Após unha intensa mobilización
social na zona afectada,  na actualidade
están en construción dous dos encoros e o
resto podería ser finalmente rexeitado.

Campaña a prol da compostaxe baixo
o lema Compostaxe, unha alternativa
necesaria. No 7 de novembro, a FEG
promove e coordena por primeira vez a
celebración do Día da compostaxe en
14 localidades. A FEG demanda aos gob-
ernos municipais PSOE-BNG de Ferrol,
Lugo, Pontevedra, Santiago e Vigo unha
aposta decidida pola reciclaxe e a com-
postaxe. Esta reivindicación non se tra-
duciría finalmente en feitos.



ceptos e se denuncian as causas da súa
destrución. Nese mesmo ano, a FEG
apoia por primeira vez a certificación
forestal do Forest Stewardship
Council (FSC).

Por un transporte urbano susten-
tábel. ADEGA e a FEG elaboran un doc-
umento con propostas para resolver o
problema do tráfico. O exceso de coches é
a principal causa de deterioración da cal-
idade de vida nas nosas vilas e cidades.
A FEG edita o tríptico “Sen coches é mel-
lor”. Por outro lado, a FEG segue a solic-
itou maiores orzamentos para o tren en
Galicia.

O representante da FEG, xunto co de
ADEGA, abandona unha reunión do
Consello Galego de Medio Ambiente
(COGAMA). Faino en sinal de protesta
pola escasa consideración dos ditames do
COGAMA por parte da Xunta, así como
polo seu mal funcionamento e falta de
pluralismo. Isto supuxo que a Con-
sellería de Medio Ambiente non convi-
dase á FEG e á ADEGA a participaren
neste órgano nos seguintes anos.

13

En defensa das rías galegas.
Un grupo de organizacións
ecoloxistas, entre elas a FEG,

xunto con plataformas en defensa de
diversas rías, fan público un documento
conxunto no que alertan da “deterio-
ración continuada” das rías galegas e
reclaman unha planificación adecuada
das actividades económicas que se
desenvolven nelas.

Os bosques da terra. A FEG edita
un tríptico sobre os bosques autóctonos
galegos no que se clarexan algúns con-

2001

2002

En Outubro de 2001, a FEG organizou as
primeiras xornadas celebradas en Galiza
que tiveron como tema central a Axenda 21
local. 

AFEG é unha das principais
organizacións promotoras da
campaña internacional a favor

da de debate Alternativas ambientais
para Galicia.

A FEG estrea sitio web, sendo a
primeira organización ecoloxista galega
en se dotar dunha web cun contido
amplo e un deseño de calidade. Tamén
edita unha Guía ambientalista, cunha
tiraxe de 4.000 exemplares. 

A FEG e as asociacións que a forman
continúan a se opor á construción de
parques eólicos en zonas de alto valor
ecolóxico. A FEG apoia o traballo de
Sobreira contra a construción de par-
ques eólicos na serra do Candán.

Nunha altura en que só A Coruña e
Santiago o tiñan feito, a FEG insta aos
Concellos a asinaren a Carta de Aalborg,
considerado o primeiro paso para enc-
etar un proceso de Axenda 21 local.

dos ríos galegos Sobran presas, faltan
ríos vivos. O obxectivo desta campaña,
apoiada por importantes organizacións
de fóra do noso país (como o WWF ou o
International Rivers Network), é mudar
o Plano Sectorial Hidroeléctrico e o Plano
Hidrolóxico de Galiza-Costa, as bacías
hidrográficas situadas integramente en
territorio galego. Catro anos despois, a
Consellería de Medio Ambiente está a
proceder á revisión destes planos.

A FEG propón ampliar a Proposta
Galega para a Rede Natura 2002.
Elabora para iso un completo documento
con propostas concretas, tanto de
ampliación da superficie de espazos xa
incluídos, como de inclusión de novos
espazos. En decembro, a FEG participa
nun seminario sobre a Rede Natura 2000
no Parlamento europeo, convidada polo
deputado Camilo Nogueira.

A FEG súmase á campaña de
WWF/Adena por unha reforma profunda
da Política Común de Pesca (PCP). A
FEG intervén nunha audiencia sobre a
PCP en Dinamarca perante represen-
tantes da Comisión Europea e do
Goberno dinamarqués, que ostenta a
presidencia de turno da UE.  Edítase o
folleto A pesca en Galicia.

A declaración do Parque Nacional
das Illas Atlánticas e do Parque
Natural da Serra da Lastra son
saudadas pola FEG como avanzos na
conservación da nosa natureza. O
da Serra da Lastra é o último Parque
Natural declarado até agora pola Xunta.

AFÚNDESE O PRESTIGE. A
FEG e os grupos que a forman
comezan a desenvolver unha intensa
actividade para responder á marea
negra. A FEG organiza a nivel interno
un operativo para facer un seguemen-
to propio da evolución da situación.
Participa na creación da Plataforma
Nunca Máis e desenvolve tamén
accións reivindicativas con outras
organizacións ecoloxistas de dentro e
fóra de Galiza. En decembro, entrevís-
tase en Bruxelas coa comisaria euro-
pea de Medio Ambiente, aproveitando
a participación nun seminario sobre a
rede Natura 2000. 
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Aoutra Semana Santa negra.
Un novo sentinazo, un entre
tantos, afecta a máis de 500 de

aves fronte ás nosas costas. 500 foron as
aves que entraron no Centro de recupe-
ración de Fauna Salvaxe de Cotorre-
dondo (Pontevedra), xestionado pola
Xunta, e que se ordenou sacrificar ao non
se poderen atender. Despois de denuncia
destes feitos pola FEG e por outras aso-
ciacións, acaba demitindo o daquela sub-
director de Conservación, Xosé Lago.

Divúlganse varios informes e notas de
prensa por causa da degradación dos

A divulgación e defensa da Rede Natura 2000
ten sido unha das principais accións da FEG
e das asociacións que a forman nos últimos
anos.

2003

Terra monográfico sobre a marea negra

A FEG presenta denuncia contra
Pescanova, ao iniciar sen permiso as
obras da piscifactoría que pretende con-
struír en cabo Touriñán. Despois do
fuel, as macropiscifactorías. 

Non á Guerra! A FEG participa nos
actos organizados pola Coordinadora
Galega pola Paz.

A FEG edita un folleto-cartel con
suxestións para reducir a pro-
dución de residuos no traballo, na
compra, no fogar, no lecer e nas viaxes.
O fomento da redución debe ser a
primeira prioridade das políticas de
residuos, antes cá reutilización, a reci-
claxe e a compostaxe. O residuo que
menos contamina é o que non se pro-
duce.

2004
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AFEG segue a desenvolver múl-
tiples accións en relación coa
marea negra do Prestige. A

iniciativa da FEG, un grupo de profeso-
res e catedráticos dos Departamentos de
Botánica, Zooloxía e Ecoloxía da Uni-
versidade de Santiago de Compostela
(USC) asinan o manifesto "Polo res-
pecto aos nosos hábitats costeiros",
no que se denuncian os efectos ambien-
tais negativos dunha mala planificación
e execución dos labores de recolla do fuel
na costa. A FEG e o resto das organiza-
cións ecoloxistas denuncian a “marea de
cemento e de asfalto” que é o Plan
Galicia lanzado por Aznar en xaneiro.
Membros da FEG  elaboran o informe
pericial para o xuízo aberto pola catás-
trofe do Prestige no Xulgado de
Corcubión.



iniciativa foi tomada en
consideración polo pleno
do Parlamento en fe-
breiro de 2006.

Desaparece o corpo de
axentes ambientais. A
FEG denuncia a falta
de vixilancia ambien-
tal nos meses de
verán, na época de máx-
imo risco de incendios
forestais.

A FEG presenta ale-
gacións ao Plano Se-
ctorial de Parques de
Tecnoloxía Alimenta-
ria, aprobado polo Go-
berno de Manuel Fraga
pouco antes das elec-
ciónsa autonómicas. O
Plano posibilita a insta-
lación de piscifactorías
dentro ou no contorno de
espazos naturais de alto
valor ecolóxico da nosa
costa. Na actualidade
está a ser revisado pola
Consellaría de Pesca
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AFEG inflúe sobre nos tra-
ballos da Comisión do
Parlamento Galego

sobre o Prestige e comparece
perante ela salientando a contam-
inación crónica orixinada polos
restos da catástrofe. Posterior-
mente, a FEG sería convocada
tamén para comparecer na  Sub-
comisión do Prestigedo Con-
greso dos Deputados.

A FEG e varios dos grupos que o
forman (ADEGA, ADENCO,
APDR, Oureol) participan na cam-
paña de apoio á  Proposición de
Lei de  Iniciativa Lexislativa
Popular en defensa dos ríos. A

ríos. Crease unha Plataforma Cívica en
Defensa do Miño. O seu obxectivo é
rexeitar o novo proxecto de Sela, no
tramo galego-portugués do río Miño.
Inícianse as mobilizacións pola constru-
ción de encoros na bacía do Ulla.

Apróbanse os espazos que integran a
Rede Natura 2000, así como o informe
final da Comisión do Parlamento
Europeo sobre Seguridade Marítima,
coñecida tamén como Comisión “do
Prestige”, cuxos traballos a FEG seguiu
de perto.

Reunión dun grupo de traballo sobre conservación da biodiversidade na asemblea xeral da FEG celebrada en Santiago en 2004. As asembleas
anuais son momentos para o encontro, o intercambio e o debate entre as 16 asociacións que forman parte da FEG.

Para contribuír á defensa das
dunas, ecosistemas fráxeis e
ameazados, a FEG preparou

unha exposición itinerante e
editou un folleto e mais unha

unidade didáctica. 
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Axúdanos a defender a Natureza!
A Federación Ecoloxista Galega (FEG) é unha organización independente das administracións, de empresas e de partidos  polí-

ticos. A FEG e as asociacións que a forman desenvolven na nosa terra numerosas actividades en defensa do ambiente e do desen-
volvemento sustentábel. 

O traballo das organizacións ecoloxistas galegas é útil e necesario. Coa túa axuda conseguiremos máis resultados e poderemos
preservar a nosa independencia. Se queres colaborar coa FEG, contacta connosco escribindo ao apartado de correos 949 de Santiago
de Compostela ou, por correo eléctrónico, envíando unha mensaxe a feg@jet.es.

A Federación Ecoloxista está formada polas seguintes asociacións:

ADEGA. Apdo. 501. 15780 Santiago
ADENCO. Apdo.132. 36860 Ponteareas
AEBA. Avda. de Portugal, 51-2º andar. Lobios.
APDR. Apdo. 414. Pontevedra
Asemblea do Suído. Travesía de Vigo, 2. 

36872 O Covelo
CES. Apdo. 100. 36980 O Grove
Coto do frade. Apartado 32. 32400 Ribadavia
O Galo de Antioquía. Casa Rectoral de San

Pedro de Lardo. 32630 Xinzo.
Guerrilleiros das fragas. Apdo. 41. 

15320 As Pontes

Luita Verde. Apdo.155. 36940 Cangas
MEL. A Carballal. Congostro. 32654 Rairiz de

Veiga
Néboa. Rúa Muchiqueira, 24. A Mourela. 

15579 Neda
Niño do Azor. Avda. da Habana, 40. Baixo. 

15320 As Pontes
Oureol. Fac. de Bioloxía. 15706 Santiago.
Asociación ambiental e universitaria SYME.

Carriarico, 28. 32002 Ourense
Verdegaia. Apdo. 41. 15780 Santiago 
XEVALE. Apdo. 35. Chantada.

A insustentabilidade do noso modelo
socioeconómico faise patente através de
diferentes vías. Un exemplo é a relación
lineal que existe entre incremento de
nivel económico dun país (medido polo
PIB) e o incremento na súa produción
de lixo per cápita. O noso país non é
alleo a esta dinámica, de xeito que os
nulos pasos dados cara a redución do
lixo pola administración galega resulta-
ron que entre os anos 1998 e 2003 a
xeración de lixo de cada galeg@ incre-
mentouse de media nun 23.7%!!!

Estes incrementos tan grandes na
produción de lixo botan polo chan todos
os esforzos que se poidan estar a facer
na reciclaxe do lixo e colapsan calquera
infraestrutura construída para o trata-
mento dos residuos. Aliás, a UE áchase
na actualidade nun proceso de redefini-

ción dos seus obxectivos ambientais
que, no tocante ao lixo, pode supor un
recuo na implantación de políticas
ambientais sustentábeis.

Nesta conxuntura, diferentes colecti-
vos do Estado español deciden desen-
volver unha campaña que, co lema
“Deamos o primeiro paso: entidades
galegas pola redución dos residuos”,
promoven na actualidade na Galiza a
Federación Ecoloxista Galega (FEG) e
mais ADEGA. Pretendemos implicar
nesta campaña, a desenvolver entre o
2006 e o 2007, a coletivos de diferente
natureza (asociacións veciñais, de con-
sumidor*s, coletivos ambientalistas…),
para que desde a cidadanía se dean
pasos e se presione ás administracións
para podermos implementar medidas
cara a redución do noso lixo. 

Porque a redución é traballo de tod*s
(consumidor*s, comerciantes, adminis-
tracións), tod*s somos responsábeis do
lixo, animamos a todos os colectivos a
se incorporaren e a participaren nesta
campaña!!!!

NOTICIAS ECOLOXISTAS NA
INTERNET

Se te queres manter informad* sobre
as posicións das organizacións ecoloxis-
tas galegas, visita regularmente o blog
da Federación Ecoloxista Galega
(http://federacionecoloxista.blogsome.co
m) e o Canal Verde do xornal electróni-
co Vieiros (www.vieiros.com), canal xes-
tionado pola FEG.

Demos o primeiro paso. 
Entidades galegas para a redución de residuos


