
   
Acta Comité Ambiental 

Green Campus 

10/10/2018 

Anexo 1: relación de asistentes 

O Vicerreitor do Campus de Pontevedra, Xunto co director de Área de Green Campus e a directora 

de Green Campus España, proceden á apertura da reunión  do Comité Ambiental do Green Campus 

para o Campus de Pontevedra as 10h do 10 de outubro de 2018 no auditorio da sede da vicerrectoría 

do campus de Pontevedra, coa presenza das persoas que aparecen no anexo 1 e co seguinte orden do 

día:   

 

1. Aprobación da acta de reunión do Comité Ambiental do día 14/07/2017. 

2. Informe de execución do III Plan de Acción 2017-18 do programa Internacional Green Campus. 

3. Debate e aprobación, se procede, do IV Plan de Acción 2018-19 do programa Internacional Green 

Campus. 

4. Rogos e preguntas. 

 

Punto 1. Apróbase por unanimidade dos presentes a acta de reunión do Comité Ambiental do día 

14/07/2017, a cal foi remitida en tempo e  forma vía correo electrónico. 

 

Punto 2. O vicerreitor agradece a presenza dos membros do Comité. De seguido cede a palabra 

ao Director do Campus Crea e Green Campus, Carlos Souto, quen fai unha exposición do informe 

de execución do III Plan de Acción 2017-18 do programa Internacional Green Campus. Informa 

que o 70% das accions foron levadas a cabo, cumplindo seis dos oito obxectivos marcados, non 

sendo alcanzados os relativos ás políticas de sostenibilidade e voluntariado.  

Manifesta a pouca implicación do alumnado nestas accions e cada un dos representantes dos 

centros explica a implicación do alumnado no seu centro, na comisión de Green Campus. 

Plantexanse ideas para motivar aos alumnos, como facer grupos de traballo, traballos fin de 

grado, etc. 

 



   
Punto 3. O Director do Campus Crea e Green Campus, Carlos Souto, explica cómo foi o proceso 

de elaboración do IV Plano de acción 18-19. A metodoloxía empregada foi a do programa Green 

campus que no paso 3 prevé a elaboración dun plano de acción. Seguiuse unha lóxica participativa 

pois, na súa versión final, tomará en consideración as aportacións feitas polas comisións 

ambientais de cada Centro e as dos membros desta comisión. Agradece ás comisións de cada 

centro pala súa colaboración e as súas achegas. 

Tamén se mantivo un estreito contacto e diálogo coa ADEAC, sometendo as primeiras versións á 

consideración técnica de ADEAC. Subliña que se trata dun documento aberto confeccionado con 

criterios de pragmatismo e realismo tomando en consideración tanto os recursos como prazos de 

execución. Cada acción ten un responsable/s, prazos estimativos de realización e evidencias 

cuantitativas ou cualitativas. Mantéñense os obxectivos prioritarios e a coherencia entre 

obxectivos e accións específicas. Mantéñense algunhas accións que se estima deben ter 

continuidade pola súa natureza e implántanse novas actividades, en particular, as propostas polos 

centros e a vicerreitoría.  

Despois sinala cales son as liñas xerais a desenvolver no IV Plan de Acción. Nese sentido comenta 

a necesidade de seguir facendo un seguimento dos consumos de auga e enerxía co obxectivo de 

optimizar os consumos, e seguir co plan de sustitución de luminarias por luces tipo LED, de 

menor consumo enerxético. Tamén comenta a importancia de mellorar a situación de mobilidade 

e accesibilidade, no que se entroncan directamente as medidas de ampliación do carril-bici, a 

creación de sendas botánicas e rutas cardiosaudables, entre outras. 

A continuación fala da posibilidade de ampliación dos composteiros presentes no campus á 

petición do programa Revitaliza, o cal está pendente de análise. Despois comenta a importancia 

de incidir na mellora dos hábitos de consumo e promover un consumo responsable, 

especialmente no relativo á alimentación. Outra das liñas importantes do futuro inmediato é o 

fomento da conexión coa sociedade de Pontevedra mediante actuacións conxuntas co Concello, 

asociacións como Vaipolorío, Círculo Mercantil, Deputación ou Sociedade Galega de Historia 

Natural. Tamén, como medida transversal, fomentar a participación dos estudantes nas accións 

propostas e animarlles a presentar outras novas. 

A continuación o Director do Campus Crea e Green Campus fai unha exposición máis polo miúdo 

das accións a desenvolver no IV Plan de Acción. Finalmente apróbase o  IV Plan de Acción 2018-



   
19 do programa Internacional Green Campus, o cal se adxunta, e no que se recollen as diferentes 

accións que se manteñen e as novas incorporacións. Plantéxase a idea da trazabilidade das 

accións, é decir facer un seguimento en determindas accións para confirmar o fin adecuado para 

o cal foi plantexada a acción (Recollida de Raees, roupa, etc). Coméntase por parte da directora 

do Green Campus España a posibilidad de incluir no curriculum académico contidos vinculados 

ao Green Campus. 

 

Punto 4. No apartado rogos e preguntas,  o representante da asociación Vaipolorio plantexa o 

problema das plantas invasoras e o estudo da edafoloxía do rio, para o cal remíteselle á Escola de 

Enxeñeiros Forestais. Tamén plantexa que se faga un estudo do consumo de auga na cidade de 

Pontevedra e arredores.  

Por último o representante da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación plantexa a idea 

de incorporar café do comercio xusto nas máquinas de café. Tamén pregunta polos contenedores 

de roupa e fala da Fundación Humana, ao cal a representante de ADEAC contesta decindo que 

non lle parece unha boa idea xa que é unha empresa que fai negocio coa roupa recollida, e dí que 

hai outras alternativas sen ánimo de lucro. 

 

Remata a sesión ás 13.00h. 

Pontevedra, 10 de outubro de 2018 

 

 

José Carlos Souto Otero 

Secretario do Comité Ambiental Green Campus 

 

  



   
Anexo 1 

COMITÉ AMBIENTAL GREEN CAMPUS 10/10/2018 

Relación de asistentes á reunión do Comité Ambiental do Green Campus 

Silvia García Fac. Belas Artes 
Ana Pérez Montero ADEAC 
Constantino Cordal Fac. CC. Sociais e da Comunicación 
Paz Diéguez Montes E. Enfermería 
Amancio Castro Asoc. Vai polo río 
Paulo Fontán Torreiro COGAMI/Asoc. Amizade 
Gustavo Loureiro Álvarez Serv. Deportes 
José Mª Cancela Área Infraestruturas 
Ángeles Cancela Carral E. E. Forestais 
Jorge Soto Carballo Vicerreitor do Campus Pontevedra 
Mª Delfina Couce Oficina Medio Ambiente UVigo 
J. Carlos Souto Área Campus Crea e Green Campus 
  

 

 


