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ANEXO II  

 
PROPOSTAS PARA UN FUTURO ECOSOCIALMENTE SUSTENTABLE DA COORDINADORA 

GALEGA DE ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS 
 
 
Tendo en conta que a crise que hoxe vivimos é consecuencia dun modelo económico inxusto 
que afecta sobre todo aos sectores máis vulnerables da sociedade, estamos nun momento 
determinante, unha oportunidade de cambio que amose que a mellor saída da crise é a 
solidariedade internacional baseada nun sentido da xustiza, co reforzo de políticas que poñan 
en valor o decrecemento do hiperconsumo, o reforzo das producións orgánicas e sustentables, 
a economía produtiva fronte a especulativa e o valor da cooperación fronte á competitividade.  
 
O 22 de maio do 2011 celebraranse eleccións municipais en Galicia. Os concellos galegos teñen 
responsabilidade directa e amplas competencias para desenvolver actuacións activas para a 
promoción dos dereitos humanos e a sustentabilidade ambiental do noso pais. A magnitude da 
crise socio-ambiental global, exemplificada polo xa perceptible cambio climático, a perda 
xeneralizada de biodiversidade, e a insustentabilidade do actual modelo económico baseado na 
explotación ilimitada dos recursos do planeta e das persoas, é de tal dimensión que esixe un 
cambio radical nas políticas desenvolvidas por todas as administracións e, moi especialmente, 
polos Concellos, polo seu alto grado de responsabilidade na promoción da xustiza social e da 
xestión medioambiental a nivel local. 
 
Estas eleccións supoñen unha gran oportunidade e unha grande responsabilidade para que 
todos os partidos políticos se comprometan a que as administracións dean un xiro as súas 
insustentables políticas no ámbito municipal, reflexionando arredor dos efectos que sobre o 
global teñen tamén as súas accións no ámbito local. Para iso, organizacións agrupadas na 
Coordinadora Galega de Organizacións Non Gobernamentais para o Desenvolvemento, 
asinamos o presente documento cunha serie de propostas concretas, factibles e realistas, que 
se deben aplicar en calquera concello, e que facilitarían a transformación da actual crise 
ambiental e social. 
 
Estas propostas teñen como base catro principios básicos: 
 
1. Solidariedade en termos de xustiza ecosocial 
Millóns de persoas no mundo non teñen ningún tipo de alternativa, carecen hoxe do máis 
básico, sofren violencia, son discriminadas, padecen enfermidades que aquí nin sequera 
coñecemos, sofren as máis severas consecuencias da degradación ambiental ou están 
condenados á ignorancia e apartados da toma de moitas decisións que condicionan as súas 
vidas (especialmente mulleres e nenos). Falar de xustiza social, significa que non podemos 
manternos ao marxe desa situación sen facer nada ao respecto ou, o que é peor, promovendo 
e apoiando políticas insolidarias e agresivas cos países máis vulnerables, non podemos nin 
debemos permitir que algo tan discrecional como nacer nun ou outro lado do planeta 
condicione a vida de tantas persoas. A solidariedade entendida en termos de xustiza ecosocial 
debe ser agora máis que nunca un valor en alza, e a cooperación cos países empobrecidos 
unha obriga ética e moral. 

 
2. O actual modelo económico é social e ambientalmente insustentable 
O modelo económico actual non pode manterse indefinidamente no tempo, nin moito menos 
xeneralizarse aos países empobrecidos. Calquera proxecto político responsable debe buscar a 
xustiza social e o desenvolvemento sustentable da cidadanía, supeditando o desenvolvemento 
económico á capacidade dos ecosistemas para renovar os seus recursos naturais e asimilar as 
emisións contaminantes, promovendo tanto o decrecemento do hiperconsumo como asignando 
os recursos e tecnoloxías necesarias para acadar isto, sen aceptar presións de grupos de poder 
nin esgrimindo falsos pretextos de tipo financeiro ou de deficiencia tecnolóxica para alongar os 
períodos de transición cara este modelo sustentable que xa é posible.  
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3.  Un compromiso de cambio de dimensións estratéxicas 
É imprescindible que se comprenda que a degradación do medio ambiente constitúe unha 
forma de privación de capacidades que afectan directamente á calidade de vida das persoas 
sendo preciso que as actuacións en temas de cooperación e desenvolvemento incorporen 
transversalmente desenvolvemento humano e sustentabilidade ambiental como conceptos 
indivisibles. 
 
Sen unha firme vontade política de reformulación do modelo socioeconómico, incorporando 
actuacións proactivas que inclúan os dereitos humanos, a xustiza social e o medio ambiente de 
xeito transversal, calquera política social quedará baleira de contido, sexa cal for o programa 
que a vertebre. 
 
Recoñecer e asumir a política de cooperación para o desenvolvemento como unha política 
pública é unha responsabilidade dos Concellos, sendo así que nos últimos anos, a cooperación 
descentralizada experimentou un crecemento cuantitativo e cualitativo considerable, 
adquirindo importantes compromisos orzamentarios de cara á consecución do 0,7% para 
programas de cooperación ao desenvolvemento, mellorando as capacidades técnicas dos 
actores que interveñen, creando órganos de consulta e participación da sociedade civil e 
desenvolvendo instrumentos de planificación estratéxica.  
 
4. Políticas de Participación e transparencia efectivas e reais 
A participación é un dereito e como tal debe ser recoñecido e facilitado a todos os axentes 
sociais, e a transparencia un deber e como tal é esixible en todos os ámbitos da Administración 
Pública. Débese ademais recoñecer o papel das ONGD como actores relevantes na política de 
cooperación para o desenvolvemento, evitando o uso instrumental e partidista do sector e 
apoiando o seu fortalecemento. 
 
As propostas que elaboramos a partir destes principios constitúen unha “folla de ruta” con 
accións específicas que son, no seu conxunto, imprescindibles para lograr que a administración 
local mellore a calidade de vida da cidadanía, promova o desenvolvemento dunha cidadanía 
global e crítica, e avance cara á sustentabilidade ambiental, social e económica. Queremos 
destacar dez medidas concretas que aquí e agora poden significar o punto de inflexión que a 
nosa comunidade necesita para avanzar cara un futuro realmente sustentable ambiental e 
socialmente. Convidamos a todos/as os candidatos/as a estas eleccións a sumarse a elas. 
 
 

PROPOSTAS POLA XUSTIZA SOCIAL E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
MEDIDAS PARA FACER UNHA POLÍTICA MUNICIPAL GALEGA ECOSOCIALMENTE 

SUSTENTABLE 
 
1.- Garantir unha política municipal de cooperación ao desenvolvemento reservando no 
programa electoral, un apartado claro denominado “Cooperación Internacional”, “Acción 
Humanitaria”, “Solidariedade”, ou outra denominación, onde se explicite a vontade de asumir 
esta política e onde se detallen as principais liñas de acción para a lexislatura, orientada á 
consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) sen estar condicionada por 
outros intereses políticos ou económicos, promover e cumprir o Pacto Galego contra a Pobreza 
asinado por todos os partidos políticos con representación no Parlamento de Galicia o 16 de 
outubro do  2010, así como traballar para a consecución de pactos locais que sustenten, 
reforcen e amplíen os xa asinados autonómico e estatal. 
 
2.- Os Concellos teñen moito que dicir na promoción dun consumo responsable e deben ser 
exemplo en boas prácticas neste tema. É importante lembrar que os países do norte somos co-
responsables da situación de pobreza que viven moitos países debido en gran medida polo 
consumismo existente. Desde o local os concellos teñen a obriga de facer as xestións 
oportunas para evitar o consumo e produción de organismos xeneticamente modificados ou 
doutro tipo que poidan poñer en risco a saúde, de promocionar unha agricultura sustentable e 
local, de facilitar información e formación aos cidadáns para que sexan consumidores/as 
críticos e responsables.     
 



Programa Municipal da coalición Esquerda Unida – Os Verdes para A Coruña 

3.- Establecer un obxectivo de redución do 20% no consumo de enerxía ao final da lexislatura 
nos concellos, a través de políticas de aforro, eficiencia e xestión da demanda e aumentar a 
xeración con enerxías renovables en detrimento das fósiles. Para iso habería que fixar 
obxectivos concretos verificables para cada tipo, co fin de facer fronte ao cambio climático, 
lembrando que somos os países do Norte os máximos contribuíntes a este problema e que sen 
embargo os mais vulnerables antes os efectos derivados do mesmo son os países do Sur. 
 
4.- Adquirir o compromiso público de defender, nas instancias públicas estatais e internacionais 
ás que se teña acceso (parlamento e senado estatal, parlamento europeo, etc.), a redución ou 
condonación da débeda externa, a redución drástica do gasto militar e a súa transformación en 
inversións sociais e a imposición de taxas ás transaccións financeiras e a eliminación dos 
paraísos fiscais, así como a promoción e cumprimento da Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC) en prol dunha mellora das condicións de vida dos máis pobres. 
 
5.- Esixir o cumprimento da directiva de augas residuais que obriga aos núcleos de poboación 
de máis de 2000 habitantes a tratar as súas augas. Da mesma forma, esixir o cumprimento da 
lei de protección da calidade das augas das rías de Galicia e de Ordenación do servizo público 
de depuración de augas residuais urbanas, que regula o tratamento de ditas augas. Verificar o 
cumprimento das normativas de depuración das augas residuais industriais. Asimesmo é 
importante a promoción dunha política de aforro na utilización do recurso auga incidindo no 
privilexio que temos cando mais de mil millóns de persoas non teñen acceso á auga potable e 
cada ano morren 1,8 millóns de habitantes debido á falta de hixiene, saneamento ou 
subministro de auga. 
 
6.- Adquirir un compromiso municipal de cara a un urbanismo sustentable, modelos de “cidade 
para os cidadáns”, deseñado de xeito participativo, xa que este deberá servir para planificar, 
organizar e ordenar edificios e espazos nas cidades e os seus contornos e non como medida 
especulativa cuxas consecuencias ambientais son graves e a destrución de ecosistemas, 
especialmente en zonas costeiras, é irrecuperable.Deben aplicarse pautas procedimentais 
comúns particularizando os aspectos esenciais que poderían servir de forma máis eficaz para 
defender o territorio". 
 
7.- A única solución para frear o crecemento progresivo dos residuos pasa por implantar 
políticas realmente comprometidas e ambiciosas, baseadas na redución real da produción de 
residuos. Establecer instrumentos e medidas que incentiven a redución, a reutilización e o 
reciclado de residuos por esta orde. Apostar pola compostaxe como a solución máis  viable 
para a xestión da materia orgánica, implantando plans de compostaxe municipais e acadando 
ao final da lexislatura unha participación do 40% da poboación nestes programas e  rexeitar  
todo proxecto de incineración. 
 
8.- Cumplir a Lei, facilitando activamente a participación pública das organizacións de 
desenvolvemento, e potenciar o seu papel como vehículos de participación e sensibilización. 
Crear Consellos de Cooperación municipais ou no seu lugar, impulsar os consellos comarcais 
como espazos de participación directa da cidadanía na política de desenvolvemento.  
 
9.- Elaborar Plans de Mobilidade Sostible integrados no desenvolvemento das áreas 
metropolitanas, que faciliten o acceso ao transporte público e que fomenten o transporte non 
motorizado en zonas urbanas, limitando o uso do transporte privado e promovendo tamén 
programas de conexión e transporte público coas parroquias rurais menos poboadas, na busca 
dun equilibrio e solidariedade inter-territorial tamén nos concellos. 
 
10.- Impulsar de xeito significativo a Educación para a Sustentabilidade e a Cidadanía Global, 
traballando conxuntamente coas ONGD, para promover unha conciencia crítica nos cidadáns e 
que se comprometan de cara á transformación das relacións desiguais e inxustas.  

 


