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A ESTRATEXIA GALEGA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: PAPEL MOLLADO 

Ramsés Pérez Rodríguez e Manuel Soto Castiñeira 

 

O que puido ter sido un punto de inflexión na educación ambiental no 
noso pais, quedouse só nunha caricatura. O 9 de novembro de 1999 
aprobouse no Consello Galego de Medio Ambiente a Estratexia Galega 
de Educación Ambiental (EGEA), sen ningún voto en contra pero coa 
abstención de Adega. Esta abstención  foi explicada con precisión e 
resultou premonitoria: criticábase a diverxencia entre un documento 
teórico e a política ambiental da Xunta, e dubidábase da intención desta 
de levar á práctica os seus contidos e recomendacións. Catro anos 
despois, estas dúbidas parecen plenamente confirmadas. 

 

A EGEA foi considerada no seu momento como un fito na educación 
ambiental (E.A. en diante) en Galiza dende diversos ámbitos sociais, que 
se viron ilusionados polos interese propagandísticos da Xunta. Adega 
fíxolle xa daquela varias críticas ao documento aprobado (véxase o nº 28 
de Cerna, pax.  16-17) entre as que destacamos as seguintes;   

- A exclusión de Adega da mesa de negociación e as presas por aprobar 
un documento, pola única razón de ser presentado como a primeira 
estratexia de EA do Estado.  

- A falta de compromisos concretos por parte da Consellería na 
consolidación da EA. 

- A concepción dunha educación ambiental claramente mercantilista, 
pola recomendación ás asociacións para que acudan a empresas e 
fundacións de carácter privado para acadar financiamento, 
prescindindo de calquera liña de axudas procedente do sector público. 

- A concepción dunha EA como fin en si mesma, en lugar de considerala 
como unha ferramenta dos planos de xestión ambiental, esquecéndose 
da retroalimentación que os contidos e obxectivos destes planos deben 
ter sobre a EA. 

 

As propostas de Adega de elaborar unha programación anual ou bianual 
que indicara as liñas de acción prioritarias en función da problemática 
ambiental, seguida dunha memoria e unha avaliación anual xa non foron 
aceptadas para formaren parte do texto definitivo. 

Postas de manifesto estas lagoas de tipo práctico, unha vez aprobado o 
documento, Adega tomouno como referencia teórica e guía a seguir na 
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aplicación da Estratexia, do que cada sector social debería facer, e en 
especial as administracións como encargadas da xestión dos cartos 
públicos e das políticas educativas. 

 

Como está a EGEA catro anos mais tarde? 

A propia Estratexia acordou un horizonte  temporal de seis anos (2000-
2006) para unha primeira aplicación das súas recomendacións, 
simultaneamente en todos os sectores,  co obxectivo de conquerir uns 
cambios significativos no desenvolvemento da Educación Ambiental na 
Galiza. Cando xa temos sobrepasado o ecuador deste período, pouco 
ou nada se ten avanzado,  estando diante dun balanzo globalmente 
negativo e desesperanzador, en coincidencia coa avaliación feita pola 
Sociedade Galega de Educación Ambiental (www.sgea.org). 

A EGEA prevía para o seguimento da súa aplicación un Observatorio 
Galego de Educación Ambiental (OGEA), aínda que non o definía con 
claridade. O OGEA constituíuse  o  29 de outubro do 2002, como “órgano 
colexiado de participación, consulta e asesoramento dos axentes sociais 
implicados en relación coa Consellería de Medio Ambiente en materia de 
Educación Ambiental en Galicia”. A día de hoxe non ten avanzado en 
ningunha cuestión relacionada co seu cometido, e só cabe destacar o 
incumprimento da convocatoria do mesmo por parte da Consellería, xa 
que pasou ano e medio entre a súa primeira xuntanza e a segunda (2 de 
marzo do 2004), cando debería de se reunir polo menos unha vez cada 
seis meses. Mesmamente, esta segunda reunión só tivo lugar tras unha 
queixa da FEG ante o valedor do pobo. 

 

Por qué tanto desinterese? 

Segundo se pode desprender do texto da Estratexia, as intervencións 
educativas deben pretender mudar unha sociedade con serios 
problemas ambientais mediante a participación social que guíe cara un 
novo rumbo.... Sendo esta a teoría,  o desinterese da Consellería de 
Medio Ambiente é comprensíbel se temos en conta que a administración 
autonómica ten unha responsabilidade importante nese deterioro 
ambiental, e de sobra amosou a súa incompetencia e desinterese en 
temas tan graves como o do Prestige.  

Obviamente, non só está a fallar a Consellería e a Xunta, senón que a 
maioría dos sectores sociais implicados na Estratexia pouco ou nada 
teñen avanzado na súa aplicación. Son excepción unicamente algunha 
administración local, contados concellos, e algunha outra actuación 
sectorial, como as ligadas aos plans comarcais de reciclaxe do lixo. Aínda 
que unha avaliación pormenorizada farémola proximamente nun 
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Nestas condicións, o labor insidioso de deconstrucción da catástrofe por 
parte das instancias gobernamentais farase máis efectivo. As imaxes dos 
medios de comunicación máis comprometidos coa verdade xa non 
poden desmentir a retórica oficial: as cámaras e os ollos dos xornalistas xa 
non poden calibrar a contradicción entre a realidade e os discursos 
ocultistas. A recreación mediática da catástrofe precisa de imaxes que 
agora xa non se poden ofrecer. 

Neste novo escenario, á Educación Ambiental correspóndelle agora 
unha tarefa máis difícil: salvagardar a memoria do sucedido e mostrar (e 
demostrar) os efectos ecolóxicos, económicos e sociais da marea negra 
a medio e longo prazo; é dicir, lle corresponde facer “visible o invisible”. A 
pedagoxía urxente dos primeiros meses ten que dar paso a un traballo 
máis repousado e reflexivo; un traballo que mostre a sustancia non 
continxente da catástrofe e a súa estreita e complexa vinculación con 
outras manifestacións da crise ambiental que son unha consecuencia, e 
ao mesmo tempo unha ameaza, do noso estilo de vida nas sociedades 
opulentas. Tamén é preciso formar á cidadanía para que perciba e 
entenda as contradiccións ambientais e sociais que produce unha orde 
internacional dominada polos intereses egoístas do mercado agora 
globalizado, e para que esa mesma cidadanía consciente se 
comprometa en accións cívicas que erosionen a concepción neoliberal 
do mundo e que participe na busca de alternativas sociais, culturais, 
económicas e ecolóxicas a nivel local e global. 

A asociación espontánea que en moitos centros escolares e dende 
moitos colectivos ambientalistas e cidadáns implicados na resposta cívica 
ao Prestige se fixo entre esta catástrofe e a II Guerra de Iraq, sinala un dos 
camiños a seguir. Non é só a conexión máis obvia que entre ambos 
sucesos establece o petróleo, senón a inquedanza que produce un 
manexo socio-político da realidade que a deturpa e a manipula en 
función de intereses políticos e económicos espurios. Trátase, no fondo, 
dun reto educativo cívico e político, que non só ten que ver coa crise das 
nosas relacións co ambiente, senón que, e nun sentido máis amplo e 
integral, entronca coa posta en cuestión da sociedade “globalizada” 
que estamos a construír, dos valores que a rexen, dos fins que se 
perseguen e das formas de regular as relacións entre as persoas e de 
adoptar decisións que nos afectan a todos. É, precisamente, o re-
descubrimento desta dimensión política da Educación Ambiental (ou da 
Educación Cívica, da Educación para a Paz, da Coeducación...) o que 
converteu a reacción dos axentes educativos e sociais diante da 
catástrofe do Prestige nun fenómeno extraordinariamente valioso. 
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ADEGA-Cadernos, podemos adiantar o importante esforzo realizado por 
Adega neste eido: Adega realizou un importante traballo nesta área 
nestes últimos anos , reflectido en que e está a cumprir polo menos sete 
das oito recomendacións feitas na Estratexia ás asociacións ecoloxistas. 
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E deste fenómeno, unha especie de contrarreforma educativo-ambiental, 
debemos estar moi pendentes. Deixemos de perseguir o galgo do 
desenvolvemento sostible e prestemos máis atención á realidade da crise 
ambiental, á que se expresa de xeito abraiante en forma de catástrofe e 
a aquela máis insidiosa que atravesa imperceptiblemente a aparente 
seguridade da vida cotiá nas nosas sociedades do benestar. O poder, 
limitado pero real, da Educación Ambiental radica en non perder de vista 
a natureza conflictiva, contradictoria e profundamente social, política e 
humana da crise ambiental. Esto é o que nos ten ensinado, polo menos a 
algúns, a catástrofe do Prestige. 

 

Epílogo 

Cando este texto vexa a luz haberán transcorrido máis de dous anos 
dende o naufraxio do Prestige. Durante todo este tempo, a estratexia 
gobernamental de ocultación e minimización da catástrofe volveuse 
cada vez máis sutil, reforzada pola perda de actualidade e interese 
mediático e polo aparentemente escaso desgaste sufrido polo Partido 
Popular nas eleccións municipais do 2003 (anque en Galicia foi de 4 
puntos). Mentres o fuel segue lixando o litoral e sabemos que está aí, 
depositado no fondo e formando parte das cadeas tróficas, se mostran 
imaxes e se transmiten mensaxes que nos falan dun litoral outra vez, case 
milagrosamente, “esplendoroso”. Tamén chegamos a saber neste tempo 
que os responsables oficiais descoñecen a cantidade de fuel vertido e 
tamén que algún deles xa declarou diante da Comisión francesa que 
investigou a catástrofe, pero que non o quixeron facer no noso país 
diante da negativa gobernamental a constituír calquera comisión 
parlamentaria que indagase na verdade do sucedido. O naufraxio do 
Prestige está en camiño de converterse nun feito puntual e continxente, 
en algo que aconteceu en Galicia por caprichos do azar ou do destino, 
pero que podería ter sucedido en calquera outro lugar. 

 

Guía para a próxima catástrofe 

A presencia física do fuel na costa xa non é tan apreciable para a 
poboación, anque os informes científicos máis rigorosos estimen nunha 
década, como mínimo, o tempo necesario para que o litoral galego se 
rexenere parcialmente (Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2003). Dalgún 
xeito, a catástrofe pasou a unha fase contrafáctica; o problema escapa 
agora ás nosas capacidades perceptivas e sensoriais e só a indagación 
científica e a análise complexa dos procesos ecolóxicos e económicos a 
medio e longo prazo será capaz de dar conta das súa profundidade. 




