
ACTA DA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DA SGEA (Sociedade
Galega de Educación Ambiental) CELEBRADA O 18/12/2010

Ás 10:30 horas dá comezo a reunión, coa asistencia dunha veintena
de socios, para tratar a seguinte orde do día:

1. Aprobación da acta da anterior Asamblea Xeral Ordinaria
2. Informe de actividades
3. Informe económico
4. Ratificación de altas e baixas na SGEA no 2.010
5. Renovación da Xunta Directiva
6. Plan de traballo de 2011

PUNTO PRIMEIRO: Aprobación da acta da anterior Asamblea Xeral
Ordinaria

Se procedeu á aprobación da acta da anterior asamblea sen ningún
impedimento por parte de ningún dos socios presentes.

PUNTO SEGUNDO: Informe de actividades

PROXECTOS E INICIATIVAS EN MARCHA
Proxecto Fénix-Mapa de recursos de educación ambiental
O traballo comprometido pola SGEA está rematado e cobrado se ben
hai problemas técnicos e xurídicos coa ferramenta habilitada pola
Xunta.
Se están a revisar os datos inseridos na base de datos do mapa,
traballo que en breve terá rematado, non obstante o mapa é probable
que se demore polo deseño do visor e o buscador de recursos. Nen o
visor nen o buscador son traballos comprometidos pola SGEA.

USC  en transición
A falta de formalizar a participación da SGEA no proxecto USC en
transición, os termos sobre os que se negociou coa Oficina de
Desenvolvemento Sostible da USC consistirán no asesoramento para
os aspectos educativo-ambientais.

Colaboración coa UDC
A colaboración coa UDC consisteu na adaptación da exposición da
pegada ecolóxica, nunha charla sobre o tema ós bolseiros da oficina
de medio ambiente e a colaboración na coordinación dunha feira da
sustentabilidade.

Seminario de entidades de educación ambiental e FEEA
Acudiu Sabela en representación da SGEA.



COGAMADS
Neste ano 2010 o Consello Galego de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible reuniuse unha soa vez, acudiu Lucía
Iglesias en representación da SGEA.

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
O importe da axuda concedida foi de 1496,50 € frente ós 6000 €
solicitados razón pola cal o proxecto inicial terá que ser modificado.

MANIFESTO E CAMPAÑA “NON Á DESAPARICIÓN DA
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN GALIZA”
Ó remate do ano foron arredor de 500 as adhesións ó manifesto
redactado pola SGEA que se presentará ante a Consellería no vindeiro
ano 2011, e unha inxente cantidade de propostas de acción recollidas
a través dos participantes no XII Encontro da SGEA.

Interveñen Pablo Meira e outros membros da directiva para comentar
algúns puntos do informe de actividades enviado ós socios polo
correo electrónico:
 Proxecto Fénix e mapa de recursos; o proxecto foi presentado

no mes de xuño mentres o mapa de recursos está na
Consellería de Medio Ambiente pendente da súa difusión e do
deseño por parta da consellería dun visor xeográfico a nivel
autonómico.

 Exposición sobre a pegada ecolóxica; despois de pasar por
varios lugares neste momento está dispoñible. Se está a
colaborar coa USC e coa FEG para facer actividades de
formación cos bolseiros verdes e hai un proxecto cos
movementos de transición.

 Teatro-foro; este curso, organizado en abril dentro do
programa de formación tivo un éxito notable.

 Presencia da SGEA; no ano 2010 a SGEA estivo presente na
primeira semana da educación ambiental no CENEAM, na
asamblea da FEA en abril, no Consello galego de medio
Ambiente, na entrega de premios do Proxecto Voz Natura, , no
II Seminario de equipamentos de educación ambiental no
CENEAM, …

 Encontros; se fixeron dous encontros da SGEA este ano, un no
centro de interpretación da cultura castrexa, e outro en
Santiago.

 Se abriu un perfil en Facebook con 165 usuarios.
 Se elaborou un manifesto en defensa da educación ambiental

para presentar ante a Consellería de Medio Ambiente.



PUNTO TERCEIRO: Informe económico

Gastos 2010: 80.170,70 €
Ingresos 2010: 43.764,78 €

A diferencia entre ingresos e gastos se debe a que ingresaron a finais
de 2009 os cartos do proxecto Fénix e se pagaron a inicios de 2010.

Outros gastos: 2,44%
Impostos: 28,31%
Salarios: 21,54%

Contratación de servicios: 38;68%
Gastos correntes: 8,79%

Os ingresos viñeron da Xunta de Galicia polo mapa de recursos, pola
cesión da exposición da pegada ecolóxica e o traballo coa USC da
pegada, das subvencións da Deputación da Coruña e de Política
Lingüística (que deu cartos para o CD da pegada ecolóxica) e das
inscricións do teatro foro.

Está pendiente de ingresar a factura da UDC para a feira da
sostibilidade e as cotas pendentes. Hai un remanente de 21.989 €
para o ano 2011.

PUNTO CUARTO: Ratificación de altas e baixas na SGEA no 2.011

A SGEA conta na actualidade cun total de 86 socios.
Non houbo ningunha baixa no 2010 pero se propón dar de baixa ós
socios cos que non se pode contactar e ós que non pagaron a cota do
2009 enviándolles unha carta na que se lles comunique a baixa, e
enviar outra carta ós que non pagaron a cota do 2010 para
apremialos.
Houbo catro altas novas.

PUNTO QUINTO: Renovación da Xunta Directiva

A actual Xunta directiva renuncia a continuar por diversos motivos,
Pablo Meira, o director, agradece o traballo realizado ós membros da
xunta directiva.
Despois de escoitar as opinións dos socios  sobre a marcha da SGEA
e dos directivos en canto á súa continuidade se elixe nova directiva:
 Presidente: Xoan Pousa
 Secretaria: Mª José Ruán
 Tesourería: Arancha (que renuncia ó seu contrato para poder

ser directiva).
 Vogais: Francisco Candiá, Manolo Domínguez Rei

PUNTO SEIS: Plan de traballo de 2011



A proposta da nova xunta directiva é pechar o local e rematar os
contratos dos actuais traballadores. Se están a barallar varias
posibilidades para buscarlle sitio ó material da SGEA, por exemplo o
local da Plataforma en Defensa da Ría (Arousa)  para os mobles.

Se propón tamén organizar dous encontros para o 2011 e unha
xornada formativa.

PUNTO OITO: Rolda aberta de intervencións

Ás 14:00 se levanta a sesión desta reunión da asamblea da que
levanto acta co visto bo do presidente:

Mª José Ruán Serantes Pablo Meira
Secretaria Presidente


