
CANDIDATURAS Á CE DE EQUO GALICIA

MULLERES

Dolores Tobío Sueiro

Presentación persoal

Levo desde o comezo colaborando con EQUO, non teño experiencia previa en organizacións 
políticas. Son arquitecta e xeobióloga, de Vigo, e colaborei anteriormente como voluntaria na 
oenegé Arquitectura Sen Fronteiras.

Motivación para presentarte

Presento a miña candidatura nesta ocasión para continuar co traballo feito pola actual mesa 
nacional para intentar levar a ecoloxía política ás institucións, sen esquencer o traballo que 
tamén se pode facer desde fora delas.

Silvia Pinal Seoane

Presentación persoal

Son unha ex--xornalista que agora traballa como técnico de compras. Levo un tempo sendo 
co-voceira autonómica provisional e son co-voceira en EQUO A Coruña. Axudo en temas 
de comunicación especialmente nas relacións cos medios e actualmente colaboro 
puntualmente nas redes sociais do partido na Coruña e nas relacións cos medios a nivel 
autonómico. Despois de algo máis dun ano en EQUO, síntome moi comprometida co proxecto.

Motivación para presentarme

Quero que as ideas da Ecoloxía Política e o Decrecemento teñan máis difusión tanto a nivel
local como a nivel autonómico (estatal e, mesmo mundial: porque non?) e gustaríame 
contribuír a que isto suceda. Creo sinceramente que as alternativas que propoñen son 
realistas e urxentes e que EQUO é unha ferramenta para difundir estas ideas e que cheguen 
ás institucións.

Lidia García González

Presentación persoal 

Son Lidia García González, avogada dende o ano 2006, no que me colexei na 
Coruña, e posteriormente en Madrid. Dende entón exercín por todo o territorio 
nacional en diferentes despachos nacionáis e internacionáis. Traballei na UNESCO
en Paris, no BOE en Madrid, e para diferentes Asociacións francesas e españolas 
de defensa dos Dereitos Humanos. Colaborei e sigo colaborando con distintos 
grupos e iniciativas cidadanas, entre os que se atopan o Equipo de coordinación da
"Consulta por la Sanidad" (celebrada entre o 5 e o 10 de maio de 2013), Legal Sol 
(15M), a Asociación El Parto Es Nuestro, a Asociación Outra Forma de Vivenda, e
como fundadora e voceira da Plataforma por el derecho a cuidar de nuestros hijos.
A nivel político considérome ecofeminista, defensora dun sistema político 
económico e social xusto e respetuoso coa natureza e co ser humano.

Motivación para presentarse

A miña motivación para presentar a miña candidatura para formar parte da 
Comisión Executiva de EQUO Galicia é o meu desexo de traballar en prol do 
crecemento deste partido, aportando o meu tempo, coñecementos, e ilusión.



HOMES

Ángel Montero Campos

Presentación persoal

Son estudande de Enxeñería Técnica Informática de Xestión e na actualidade traballo como 
axente de seguros. Son secretario en outras asociacións culturais e medioambientais e en 
Nosa Enerxía S.C.G.
Fun co-voceiro de EQUO Galicia e na actualidade son tesoureiro de EQUO Galicia. 

Motivación para presentarte

Preséntome como candidato para a tesourería de EQUO Galicia por varios motivos: porque 
por motivos presonais non podo adicarlle máis tempo a EQUO Galicia como me gustaría e 
porque á xente lle bota para atrás o tema da tesourería.

Benxamín Garrido Rivas

Presentación persoal

Presidente da asociación ecoloxistas discapacitados e defensa animal 
benjamingarrido@asociacionedda.org
http://www.asociacionedda.org 
facebook: http://www.facebook.com/ 
twitter: https://twitter.com/edda_ong 
teaming: http://www.teaming.net/  asociacionedda/invite).

Motivación para presentarte

Mi razón para presentarme para a executiva nacional de galicia e para poder votar unha 
man e traballar un pouquiño mais dentro de equo xa que nestas municipales, estuben 
participando na marea que se presentou na miña localidad de suplente na candidatura. E 
gustaríame atender un pouco mais a equo que o teño un pouco aparcado. Agora cas 
elecciones autonómicas, quería conseguir que equo o ven en mareas ou en solitario ou 
como xesa, as xentes de equo estivéramos ahí.

Néstor Vázquez Mariño

Presentación persoal

Presentome a elección da comisión executiva de EQUO para
a cooperativa política Espazo-EQUO.

Motivación para presentarte

Espero que o meu traballo axude a dar pulo a ecoloxía dentro 
das institucións. É a facer notoria a nosa presenza dentro dunha
posible confluencia de partidos cara ás galegas.

http://www.teaming.net/asociacionedda/invite
mailto:benjamingarrido@asociacionedda.org
http://www.teaming.net/
https://twitter.com/edda_ong
http://www.facebook.com/AsociacionEdda?ref=hl
http://www.asociacionedda.org/


Óscar Milego Fernández

Presentación persoal

Son de Vigo e vivo en Baiona. Teño 41 años. 
Se ben durante una años participei en varias cousas, a miña entrada en política non foi ata o
ano 2011, paralela o nacemento de equo, xa que ata enton ningunha das opcións que habían
me axudaban a participar. Comencéi en equo nas xerais do 2011 e dende enton aquí estou, 
participando activamente na creación de equo Galicia, sendo membro da primeira mesa 
promotora e logo representante por Pontevedra na Mesa Nacional ata maio do ano pasado. 
Tamen fin representante de equo no grupo parlamentar de AGE. 
Dende as pasadas municipais participo activamente en Manifesto Miñor, a candidatura 
cidada do Val Miñor, formando parte do Goberno de Gondomar. 

Motivación para presentarte

Presentome logo dun ano sabático de reflexión, bebendo de outras formulas de 
participación e con gañas de participar e levar adiante esta nova cooperativa política que 
nace entre nós e Espazo, yendo en conta que polo meu traballo non podo aspirar a ter cargo 
de responsabilidade pero disposto a aportar o meu graniño de area. 


