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Reunidas en Pontevedra
Mareas Cidadás e Iniciativas
Democráticas que concorre-
remos ás próximas eleccións
municipais DECLARAMOS: 

As eleccións europeas de
2014 deixaron aberta no sis-
tema político bipartidista
unha fenda que reforza o dis-
curso social de que o cambio
é posible e, asemade, esti-
mula a acumulación de for-
zas nun ambicioso e
esperanzador proceso de uni-
dade popular. 

Nesta conxuntura, as vin-
deiras eleccións municipais
constitúen unha oportuni-
dade única para avanzar cara
á creba democrática, na estela
do ciclo aberto polo move-
mento democratizador do
15M hai catro anos. Este
avance reclama proxectos de
auto-organización popular e
unidade de acción coma os
que están artellando manco-

munadamente as forzas polí-
ticas e sociais incardinadas
nun espazo de ruptura co ré-
xime. 

Promovidos por distintos
axentes sociais e políticos ac-
tivos, constituídos en cidada-
nía auto-organizada, os
procesos de conformación de
candidaturas populares
están xa espallados por un
gran número de concellos de
todo o país, conformando un
abano amplo e diverso. 

Somos candidaturas mu-
nicipalistas, de unidade ci-
dadá, e soberanas nas nosas
decisións; pero non somos
candidaturas localistas
senón que temos visión na-
cional. 

Somos candidaturas de
cambio local, pero entende-
mos tamén que existe un
cambio global que non debe-
mos perder de vista. 

Somos candidaturas de-
mocráticas e contrarias a

manter estruturas como as
deputacións, pero somos
conscientes da importancia
que estas teñen na vida dia-
rio dos nosos concellos. 

A confluencia desde a
base, xerada para dar respos-
tas ás dinámicas propias de
cada localidade, pídenos
agora un segundo paso cara
á conformación dunha rede
que outorgue a máxima visi-
bilidade á aposta por ese pro-
ceso de ruptura no conxunto
do país, para posteriormente
cooperar desde as institu-
cións e nos gobernos munici-
pais para mudar a realidade. 

Facemos un CHAMA-
MENTO a todas as candidatu-
ras municipais do espazo de
ruptura a sumarse a esta de-
claración como actores prin-
cipais e decisivos e buscar
formulas de colaboración
cara as leccións municipais
de maio. 

A MAREA COAS MAREAS
Despois de días de encontros e intercambio de ideas tivo lugar unha xuntanza, o 15 de marzo de 2014, en
Pontevedra, de Mareas Cidadás e Iniciativas Municipalistas de distintas cidades e vilas de Galicia. Marea
Ártabra participou no Encontro onde se elaborou a Declaración de Pontevedra na que se reivindica “A
Cooperación dos Espazos de Unidade”, como punto programático e de acción que asumiu como propia. 

Declaración de Pontevedra 
A cooperación dos espazos de unidade 
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A Marea transforma
En Ferrol, entrado pola nosa

ría, chega unha marea, un proceso
cidadá para a construción dunha
nova forma de facer política, un es-
pazo construído dende a confluen-
cia mais aló de siglas de partidos
políticos e nomes propios.

Nace pois, unha iniciativa veciñal
liberada das vellas políticas e baseada
no protagonismo da xente. A Marea
Ártabra chega a Ferrol, na procura
dun novo xeito de organizar a vida da
veciñanza de Ferrol, para organizar
dun xeito transparente, honesto e
participativo a vida desta cidade.

É o comezo dun ciclo de partici-
pación cidadá, dun proceso para
sumar, dun proceso gañador que
non se conforma con gobernar,
senón que nace para ilusionar á
maioría social, para construírmos
entre todas e todos unha cidade
para o 99% da veciñanza.

Os principios políticos desta ini-
ciativa popular están recollidos no
seu manifesto e no seu código ético.

Presentamos a continuación as
primeiras liñas do noso programa po-
lítico, primeiras xa que se trata dun
programa aberto á cidadanía, un pro-
grama que non pecharemos mentres
haxa cidadanía disposta a plasmar
nel as súas inquedanzas.

A Marea da participación
Marea Ártabra recuperará o Re-

gulamento de Participación Cidadá
que o actual goberno municipal gar-
dou nun caixón.

A participación é un dos alicerces
básicos da nosa idea de facer política,
todas as propostas para o noso pro-
grama deben de fundamentarse

nunha premisa básica para a súa ela-
boración: o concello, os axentes so-
ciais e os profesionais deben traballar
xuntos na elaboración de todas e cada
unha das propostas programáticas.

A Marea da trasversalidade
Para Marea Ártabra a participa-

ción, a igualdade, a transparencia e
o respecto polo medio ambiente
non son soamente apartados den-
tro do noso programa, senón que
son compoñentes propios do ADN
da Marea, e como tal estarán pre-
sentes en tódas as áreas programá-
ticas dunha forma transversal.

Ningunha das propostas do
programa pode contradicir estes
principios.

A Marea da comarca
Marea Ártabra impulsará a coo-

peración, dentro das súas políticas, co
resto de municipios da ría, asentando
o exercicio desta responsabilidade na
participación e na transversalidade,
baixo valores de cooperación, com-
plementación e solidariedade.

A cidade que esmorece
Vivimos nunha cidade adorme-

cida, sen ilusión. Dende o último
cuarto do pasado século, Ferrol en-
trou nunha crise endémica propi-
ciada pola parálise da industria de
construción naval, monocultivo in-
dustrial na nosa cidade. Dende
entón ata agora a nosa cidade tocou
fondo. Ferrol perde poboación ano
tras ano, as súas empresas esmore-
cen e a actividade social e cultural 

que noutro tempo foi envexable,
hoxe converteuse en apatía. Ferrol
supera hoxe o 30 por cento de paro,
o 27 por cento do pequeno comercio
pechou dende o 2007 e o 48 por
cento da taxa de poboación en idade
de traballar, está no desemprego e
moita sen prestacións nin axudas.
Ferrol vive en emerxencia social.

As sucesivas corporacións que
gobernaron a nosa cidade dende 

entón ata este intre demostraron a
súa ineficacia e inoperancia na ta-
refa de atopar novas formas de im-
pulsar a economía da nosa cidade.

En Marea Ártabra temos a segu-
ridade de que hai unha forma dife-
rente de facer as cousas, unha forma
que sitúe Ferrol no sitio que se me-
rece, o que sempre ocupou dentro
das sete cidades máis importantes
de Galicia.

5
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INTRODUCIÓN

A MAREA QUE VÉN

Ábrese unha
nova era na maneira

de entender a política, o
cambio chegou e novos
procesos de participación
cidadá estanse a dar en
todos os lugares do

planeta.
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Entre os anos 60 e 80 dominou
a crenza de que facer unha cidade
se limitaba a construír edificios e
facer estradas para que circularan
vehículos, sen ter en conta ás per-
soas. Esta tendencia viuse incre-
mentada co boom do cemento da
primeira década dos anos 2000, en-
tendendo erroneamente que ese
modelo económico era o que trae-
ría desenvolvemento e riqueza ás
cidades do noso país.

Esta forma de entender o urba-
nismo trouxo consigo o desenvolve-
mento de cidades sen ningún tipo
de estrutura, sen espazos verdes e,
o que é mais grave, onde a persoa
deixou de ter o protagonismo para
darllo aos vehículos.

Os vehículos privados, xa sexa
para moverse, aparcar ou realizar
funcións de carga e descarga, ocu-
pan entre o 65% e o 70% do total do
espazo público. Esta presenza ma-
siva de artefactos disipando ener-
xía, compórtase como unha
máquina reticular única creadora
de ruído, contaminación atmosfé-
rica e accidentes, que vén a enga-
dirse á presión do exceso de
edificación e fai “invivible” o es-
pazo público.

A especulación encargouse de
ir reducindo os espazos de relación,
substituíndo as zonas verdes por
edificacións e o coche inundou a
maior parte do espazo urbano, di-
minuíndo os usos e funcións do es-
pazo público.

Dende Marea Ártabra cremos
que é hora de cambiar esa tenden-
cia incrementando e mellorando os
espazos de relación humana, do-
tándoos de novos usos e funcións,
así como optimizando os trans-
portes públicos, promovendo a
actividade cidadá, a economía de

barrio, os contactos entre persoas,
a autoestima colectiva, de paso que
se diminúe o tráfico, a contamina-
ción e o ruído.

Trátase, en definitiva de corri-
xir a tendencia que dominou nos
anos de desenvolvemento, segundo
a cal facer casas para a xente e rúas
para os coches era facer cidade.
Para nós, facer cidade de verdade é
crear un espazo compacto, com-
plexo e sostible que satisfaga todas
as necesidades da cidadanía e xere
vida cidadá, mestura de persoas e
actividade económica, asociacións,
equipamentos e administracións.

O espazo público é o princi-
pal definidor do modelo de cidade
que en Marea Ártabra queremos
para Ferrol, onde se desenvolve a
vida da cidade dando corpo á esen-
cia da mesma, é dicir, ao contacto,
ao intercambio e á comunicación.
Ademais dos desprazamentos a pé,
o espazo público nas intervías pode
cubrir outras funcións da vida: de
estancia, de xogo, de ocio, de con-
tacto co verde, e de aquí a necesi-
dade de replantexar os usos e
funcións do espazo público para su-
plir, en parte, o déficit actual de es-
pazos verdes e de ocio, que a
especulación e o coche encargá-
ronse de reducir.

A aposta pola rehabilitación
é outra das características que
move a actuación de Marea Árta-
bra. A acomodación destes proce-
sos de rehabilitación aos criterios
de sustentabilidade debe permitir
unha mellor calidade de vida
dos/das habitantes, o acceso á vi-
venda para todas e todos, a mellora
da paisaxe urbana, unha maior efi-
ciencia no consumo de recursos e a
dispoñibilidade das novas tecnolo-
xías. Neste sentido, hai que incen-
tivar a creación dun certificado
de calidade ambiental (relacio-
nado coa incorporación de sistemas
de aforro de auga, equipamento
para a recollida selectiva, redución
de ruído interno, aproveitamento
da luz natural, uso de enerxías re-
novables e de materiais con ecoeti-
queta, aparcamentos de bicicletas,
accesibilidade e domotización, etc).

Solucións como o dobre cristal
nos peches de fachada dos edificios
da rede básica supoñen unha efi-
ciencia no consumo de enerxía.
Este aumento de eficiencia pódese
complementar coa disposición de
placas solares térmicas, que supo-
ría un importante aforro de ener-
xía. Un aforro que se verá
incrementado se nos traballos de
rehabilitación se contemplan solu-
cións de carácter pasivo por venti-
lación cruzada.

Para incrementar ese espazo
público de interrelación e iniciar a
transformación urbanística da nosa
cidade, Marea Ártabra propón que
no Sánchez Aguilera se constrúa
o gran parque urbano de Ferrol,
que contaría cunha extensión de
máis de 65.000 metros cadrados e
que integraría os edificios protexi-
dos nos que se podería construír a
residencia universitaria.

7
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1. A cidade, espazo para as persoas

O espazo público é o
principal definidor do

modelo de cidade que en
Marea Ártabra queremos

para Ferrol.
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A construción deste parque non
é nin unha invención nin unha oco-
rrencia de Marea Ártabra de cara ás
eleccións municipais, xa que no pri-
meiro plan xeral de Ferrol redactado
por Rey Pedreira no ano 1929 preví-
ase a construción dun parque ur-
bano para esa zona, que incluso foi
deseñado por Rodolfo Ucha nos pri-
meiros anos 30.

A construción dun parque no
Sánchez Aguilera suporía a interco-
nexión de varios barrios da cidade, fa-
lamos dos barrios de Canido, Estrada
de Catabois, Santa Mariña, Praza de
España e Magdalena, que contarían
cun pulmón verde en pleno centro da
cidade, que lles permitiría pasar dun
barrio a outro por un espazo natural,
agradable e peonil.

Alén desta medida, Marea Árta-
bra considera que os eixos funda-
mentais da política urbanística de
Ferrol dos vindeiros anos deberían
ser dous:

1. O desenvolvemento do dereito
á cidade, aos seus espazos e aos
servizos públicos, centrado na
reconstrución da identidade so-
cial dos barrios, proporcionando
o soporte físico para que isto
sexa posible, apoiándose nos re-
sortes que aínda existan ou se
puidesen implantar (rehabilita-
ción, emprego local, servizos
municipais existentes e novos,
unha rede de espazos públicos
de calidade, a potenciación dos
nodos de transporte público
igualitario e accesible...).

2. A mellora do acceso á vivenda e
aos servizos básicos dos habitan-
tes da cidade, como resorte para
frear a perda demográfica.

O exercicio das competencias
municipais no eido do planeamento
urbanístico deberá porse a disposi-
ción dos dous obxectivos anteriores.

A xestión urbanística deberá ser
con rostro (personalizada e transpa-
rente), non sectorializada (transver-
sal e coherente con outras
competencias) e participada (directa
e achegada á cidadanía).

Como desenvolvemento do an-
terior, propóñense, entre outras, as
seguintes medidas agrupadas en
tres bloques:

1.2. O dereito á cidade

1.2.1. Estabilidade e salubridade da
edificación, seguridade do espazo público

1. Desenvolvemento da ordenanza
de solares con medidas tanto co-
activas como non coactivas,
dando a posibilidade da cesión
transitoria dos solares para usos
públicos (micro espazos públicos)
autoxestionados pola veciñanza:
canchas de deportes, patios de
xogo, xardíns, hortas urbanas, etc,
(isto vale tanto para o Bertón ou
Pérez Pallaré como para Ferrol Ve-
llo ou calquera outro barrio).

2. Creación dunha unidade de per-
soal municipal (con compoñentes
técnicos, xurídicos, administrati-
vos e policiais) especializada na
esixencia ás persoas propietarias
do deber de mantemento e con-
servación da edificación.

3. Elaboración dun plan cuatrienal
para o arranxo de todas as rúas

de Ferrol. A nosa cidade non
pode permitirse pasar outra le-
xislatura na que as nosas rúas
sexan intransitables tanto para
vehículos como para peóns.

4. Facer unha aposta decidida polo
correcto mantemento dos cole-
xios públicos, instalacións de-
portivas e en xeral todas as ins-
talacións públicas nas que o
Concello teña responsabilidade.

1.2.2. Rede de servizos de dotacións
públicas locais

1. Reforzo e nivelación dos servizos
públicos locais de barrio (sociais,
culturais, administrativos) baixo
criterios de accesibilidade e pro-
ximidade á poboación, e optimi-
zación do uso dos edificios exis-
tentes (centros cívicos,
instalacións deportivas dos cen-
tros educativos, por exemplo), fo-
mentando a autoxestión e o em-
prego público da poboación local.

2. Mellora de accesibilidade peonil
aos espazos públicos, especial-
mente no caso das persoas con
diversidade funcional.

3. Apoio á realización de activida-
des de ocio-tempo libre sen
ánimo de lucro nos espazos pú-
blicos da cidade.

4. Plan de inspección e mante-
mento da edificación nos edifi-
cios públicos da cidade.

5. Desenvolvemento dos mercados
locais existentes (Caranza, Reci-
mil e A Magdalena) e creación
doutros novos (Inferniño, Ferrol
Vello, Canido, San Xoán...). Fo-
mento dos mercados como cen-
tro da vida do barrio e como re-
sorte para o desenvolvemento
da economía local.

8

PROGRAMA MUNICIPAL. MAIO 2015

A rehabilitación
do mercado de Caranza

permitirá tamén
interconectar os diferentes
espazos que o rodean, coa
creación dunha zona de

ocio detrás do
mercado.
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6. Rehabilitación do mercado de
Caranza que permita tamén in-
terconectar os diferentes espa-
zos que o rodean, coa creación
dunha zona de ocio detrás do
mercado.

7. Descentralización dos servizos
administrativos locais (cultura,
rexistro, oficina de rehabilita-
ción, alcaldía...).

8. Promoción de novos servizos
orientados á atención á terceira
idade e á infancia (centros de
día, escolas infantís...) que axu-
den a fixar e atraer poboación
aos barrios.

9. Creación de infraestruturas de-
portivas e sociais no Barrio de
San Xoán. Este barrio foi de sem-
pre un dos grandes esquecidos
da actuación municipal.

10. Cesión gratuíta para o concello
dos edificios de Facenda da Rúa
María e de Aduanas en Ferrol Ve-
llo. Estes edificios destinaranse a
usos sociais, coa creación de cen-
tros de día para persoas maiores,
locais para asociacións, un mu-
seo da Historia de Ferrol, etc.

11. Cesión para uso público de todas
as instalacións deportivas de de-
fensa. Estas instalacións están
pagadas con cartos de toda a ve-
ciñanza da nosa cidade. Non se
pode consentir que con cargo
aos orzamentos xerais do estado
se permitan privilexios para de-
terminados estamentos.

12. Recuperar para uso público a
Área recreativa do Montón.

13. Renegociación co Ministerio de
Defensa para lograr a cesión
gratuíta de todos os espazos in-
utilizados por ese ministerio.

Referímonos ás baterías de
costa, campamentos de Covas,
polvoríns de Mougá, etc.

1.3. O dereito á vivenda

1.3.1. Políticas de rehabilitación

1. Desenvolver un programa de
mantemento e conservación de
vivendas e edificios ocupados,
que preste apoio técnico e eco-
nómico ás comunidades e fo-
gares á hora de manter axeita-
damente as condicións de
habitabilidade dos inmobles
ocupados, evitando o seu aban-
dono por esta causa, especial-
mente nas zonas históricas da
cidade.

2. Fomentar o asociacionismo (co-
munidades de barrio, coopera-
tivas...) á hora de afrontar as
operacións periódicas de man-
temento da edificación.

3. Crear, en colaboración con ou-
tras administracións públicas
(Xunta e Estado) un consorcio de
rehabilitación de vivendas que
merque edificios, convenie a súa
cesión temporal coas persoas
propietarias, os rehabilite e
poña tanto vivendas como locais
no mercado a prezos protexidos
en réxime de alugueiro.

4. Desenvolver os programas de
axudas estatais e autonómicos
en materia de rehabilitación nas
áreas declaradas (Ferrol Vello-A
Magdalena e A Graña) e estender
a súa aplicación a outras áreas:
Canido, Esteiro e San Felipe.

5. Desenvolver programas de reha-
bilitación nos barrios de vivenda
colectiva da segunda metade 
do século XX, poñendo especial
énfase na súa rehabilitación 

enerxética: Recimil, San Pablo,
Casas de Bazán, Virxe de Chamo-
rro e conxuntos de vivendas mi-
litares (Canido, Inferniño...), me-
diante a súa declaración como
ARUS.

6. Fomentar a formación profesio-
nal en empregos relacionados
coas obras de rehabilitación (re-
habilitación enerxética, estru-
turas de madeira, eco-constru-
ción...) mediante convenios cos
centros de formación profesio-
nal da bisbarra.

7. Rehabilitación do Barrio da Mag-
dalena, Ferrol Vello e Esteiro:
Marea Ártabra fai unha aposta
decidida pola rehabilitación dos
edificios do Barrio da Magda-
lena, Esteiro e Ferrol Vello en
contraposición á obra nova.

8. Esta medida terá varios efectos
positivos, un deles de cara ás em-
presas de construción locais que
acadarán un nicho de traballo
non explotado suficientemente,
e outros deles de cara ao comer-
cio local que reactivará a súa ac-
tividade ao instalarse nova po-
boación neses edificios.

9. Facer unha aposta decidida polas
vivendas saudables coa creación
de desgravacións nos impostos
municipais para todos aqueles
edificios que se doten de enerxía

9
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Marea Ártabra fai
unha aposta decidida
pola rehabilitación dos

edificios en
contraposición á obra

nova.
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solar, favorezan o aforro enerxé-
tico, a accesibilidade, etc.

1.3.2. Xestión do parque público de vivenda

1. Conveniar co IGVS a creación
dun ente xestor dun banco único
de vivenda pública en alugueiro
no municipio, incluíndo o barrio
de Recimil, as vivendas públicas
que quedan en Caranza, as viven-
das de Ferrol Vello, etc.

2. Realización dun Plan Intregral
de Rehabilitación por fases do
barrio de Recimil, priorizando a
súa cualificación enerxética, aca-
dando a máis alta posible e a ac-
cesibilidade das vivendas, con-
templando a realización dunha
porcentaxe de vivendas accesi-
bles.

3. Diversificar o uso da zona, che-
gando a acordos para destinar
unha parte das vivendas a usos
da Universidade.

1.4. O planeamento urbanístico

1.4.1. No solo urbanizado

1. Paralizar o proceso de elabora-
ción do Plan Xeral contratado.
Crear un Plan Estratéxico que
partiría dun diagnóstico da si-
tuación da cidade para planear
o modelo de cidade que quere-
mos para os próximos 15-20

10
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Propoñemos a
realización dun Plan

Intregral de
Rehabilitación por fases
do barrio de Recimil.
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anos. É necesario que este pro-
xecto se aborde dende múltiples
perspectivas, dando cabida ta-
mén ao rural.

2. Desenvolver unha serie de PECs
(Plans Especiais Comunitarios),
un en cada barrio da cidade (14
en total), como produto dun
proceso participativo no que a
veciñanza de cada barrio decida
sobre os asuntos públicos que
teñen que ver coa reurbaniza-
ción, a mobilidade, a accesibili-
dade, o destino do solo, a polí-
tica de rehabilitación, etc, baixo
criterios realistas, formados e
informados, é dicir, con madu-
rez, priorizando aqueles plans
que teñan como obxecto orde-
nar espazos que constitúan ARIs
ou ARUs (os barrios históricos
da cidade e os barrios de vi-
venda social da segunda metade
do século XX).

3. Abordar, unha vez aprobados os
PECs, un proceso de decisión co-
lectiva sobre o novo Plan de Ur-
banismo.

4. Desenvolver, por medio dun
plan especial, a ordenación a
medio prazo do plano baixo da
cidade, no seu contacto coa zona
portuaria e a ría, en tres treitos:
Enseada da Malata, Porto-Ferrol
Vello e A Magdalena-Esteiro-Ar-
senal/Estaleiro, priorizando a

continuidade de tratamentos, a
continuidade do espazo público
e a accesibilidade peón-bici-bus.
Entre outros perseguiríanse ob-
xectivos como a recuperación do
Esteiro do Río da Sardiña e a
Praia de Copacabana, a ordena-
ción do tránsito rodado e o esta-
cionamento no bordo portuario,
a permeabilidade Ferrol Vello-
Ría e a recuperación da alameda
histórica entre a Praza Vella e
Batallóns.

5. Reordenar a zona hospitalaria
(Novoa Santos, Hospital Militar,
Arquitecto Marcide) limitando a
accesibilidade en vehículo pri-
vado, reforzando as liñas de
transporte público existentes e
creando un gran parque entre
hospitales.

6. Construción dun parque na Praza
de Armas, buscando alternativas
ás prazas de aparcamento que
desaparecerían.

7. Modificar o Plan Xeral vixente,
introducindo o mecanismo das
Actuacións de Dotación en Solo
Urbano a fin de obter solos do-
tacionais.

8. Praia de Caranza. Actuación
para o soterramento das liñas
de alta tensión que pasan por
riba da Praia. Aposta decidida
polo saneamento da ría, que
permita recuperar este lugar de
ocio para a poboación, sen que
supoña un grave perigo para a
veciñanza.

1.4.2. No solo non urbanizado

1. Acadar a coherencia entre pro-
tección ambiental e planea-
mento (Rede Natura, Espazos
Naturais de Interese Local, pro-
tección de cauces...). Desactivar

as perspectivas inmobiliarias so-
bre os solos rústicos, promo-
vendo unha modificación par-
cial do planeamento vixente e
poñendo eses solos ao servizo
de actividades produtivas pri-
marias.

2. Desenvolver, dentro do máis es-
trito exercicio das competencias
municipais, un Plan Especial de
Ordenación de usos para as pro-
piedades desafectadas polo Mi-
nisterio de Defensa no munici-
pio, rexeitando o Convenio xa
asinado polo PP.

3. Desclasificar o solo urbano non
consolidado aínda non desenvol-
vido, en aplicación da LOUG.

1.4.3. A escala territorial

1. Promover a redacción dun Plan
Territorial Integrado que ordene
os espazos urbanos dos munici-
pios da Ría non ordenados
dende o POL, que substitúa co
tempo ao conxunto dos planea-
mentos urbanísticos da ría.

2. Promover a progresiva coordina-
ción das políticas urbanísticas,
fiscais, dotacionais, culturais, de
mobilidade, etc, do conxunto
dos municipios da ría sobre ba-
ses de participación cidadá no
planeamento.
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A escala territorial,
Marea Ártabra propón a

creación do Observatorio
Urbano da Ría de Ferrol

Desenvolver
Plans Especiais

Comunitarios, un en cada
barrio da cidade (14 en total),
como produto dun proceso
participativo no que a

veciñanza de cada barrio
teña posibilidade de

decidir.
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Administrar un municipio non é
limitarse a distribuír recursos. O noso
compromiso é lograr un óptimo e efi-
ciente manexo dos recursos do muni-
cipio, con total transparencia.

Educación, sanidade, investiga-
ción, innovación, impulso econó-
mico, cultura, son as materias nas que
se desenvolverá o noso proxecto, pero
por riba estará o noso discurso sobre
o poder da cidadanía e para iso con-
templamos unha política cun aceno
de identidade propia, unha política de
saúde e benestar, en suma pretende-
mos desenvolver proxectos de gran
dimensión social, que impliquen á ci-
dadanía, aos profesionais, e tanto ao
concello como a outras administra-
cións públicas e entidades privadas
non lucrativas e ONGs.

2.1. Política de saúde e benestar social
Cando falamos de políticas de

saúde, non só nos referimos á xestión
da sanidade. Investir en saúde quere
dicir promocionar a saúde, protexela,
educar á cidadanía, avaliar periodica-
mente se o estamos facendo ben, se
producimos un beneficio para todos e
todas, se ten unha rendibilidade so-
cial. Está ben crear novas infraestru-
turas para mellorar a saúde, pero
podemos propoñer que non sexa só
unha opción individual. Plantexámo-
nos a revisión das necesidades e recur-
sos, para determinar as prioridades
actuais, engadindo os investimentos
en determinados servizos. Se quere-
mos progresar cara a unha sociedade
e unha cidade saudable, teremos que
suscitar unha política de saúde cun
enfoque de xestión pública e transver-
sal, que teña en conta as repercusións
sanitarias das decisións, busque siner-
xias e evite factores prexudiciais para
a saúde, co fin de mellorar a saúde da
poboación.

Queremos facer unha política de
saúde e saúde en toda a nosa política.

2.2. Vertebración dos servizos sociais
Os Servizos Sociais convertéronse

nunha sistemática xestora de presta-
cións, relegando a un segundo lugar a
súa auténtica dimensión de motor do
desenvolvemento social.

Na Marea marcámonos un obxec-
tivo básico: ordenar, protexer e opti-
mizar a necesaria pluralidade
inherente aos Servizos Sociais.

Os Servizos Sociais distínguense
polo seu carácter instrumental, é
dicir, son instrumentos ao servicio
dun fin, que no noso caso ha de ser a
resposta aos desequilibrios tanto so-
ciais, territoriais como individuais.

Noutras palabras, a súa finalidade
será a de conseguir que toda a cidada-
nía e grupos nos que se organiza ou
identifica, poidan exercer os dereitos
sociais nun sistema de protección
social determinado, obxectivo que de-
manda o seu fortalecemento, e a opo-
sición ao seu desmantelamento e sus-
titución por outro, xa superado e ob-
soleto, como é a beneficencia ou a
asistencia social.

É urxente e necesario un ordena-
mento estruturado e integral dos ni-
veis de atención en Servizos Sociais.

É preciso un novo modelo de
Servizos Sociais. É crucial para os
Servizos Sociais que o seu desenvol-
vemento se sitúe no seo da comuni-
dade e aos niveis máis próximos á
cidadanía.

Suscitamos o establecemento e
desenvolvemento dos Servizos So-
ciais Comunitarios. Non en balde
un dos principais instrumentos a
utilizar será o Desenvolvemento
Comunitario, sendo un dos nosos
obxectivos a coordinación e optimi-
zación de actuacións e recursos para

lograr unha maior eficacia e rendi-
bilidade social.

Traballar cunha política de índole
comunitaria non significa deixar de
atender a singularidade de cada cida-
dán ou cidadá, senón todo o contra-
rio. As especificidades propias estarán
atendidas dentro da propia comuni-
dade e cando non sexa posible, a aten-
ción será de carácter específico ou
especializado.

De feito prestarase especial aten-
ción ao desenvolvemento dos servizos
sociais no medio rural, tanto polas
súas especiais características como
pola súa forte demanda potencial.

Consideramos necesario elaborar
un Plan Xeral de Actuación no
marco do Benestar Social. Dito
Plan deberá contemplar actuacións
conxuntas, especialmente nos ámbi-
tos socioeconómico, sociocultural, so-
cioeducativo e sociocomunitario.
Dende un punto de vista puramente
profesional e estrutural, a xestión de
dito Plan será desenvolvida dende
unha área de Saúde e Benestar Social.

Outro eixe prioritario no noso
programa será o adicado aos maiores,
dado que as cifras de poboación mos-
tran un descenso continuo de habi-
tantes en Ferrol, que se iniciou a
principios da década dos anos 80 e
que, por primeira vez, é menor de
70.000 habitantes.
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2. A Marea trae saúde

Consideramos
necesario elaborar
un Plan Xeral de

Actuación no marco do
Benestar Social. Dito Plan

deberá contemplar
actuacións conxuntas

en diferentes
ámbitos.
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Ferrol non só perde poboación,
senón que cada vez está máis ave-
llentada. O 26% teñen máis de 65
anos, e case a metade (47%) superan
os 50 anos. Estes datos comparados
cos de 2005 (fai unha década) supo-
ñen un incremento de 3 puntos por-
centuais.

En 1981, Ferrol era a cuarta ci-
dade de Galicia por número de habi-
tantes e no 2004 pasa a ser a sétima.
O declive poboacional de Ferrol é
moi acusado e as medidas que se
deben adoptar para fixar habitantes,
teñen que ver coa calidade de vida,
a saúde e o benestar, sendo parte
esencial da nosa política municipal.

2.3. Desenvolvemento social
Sabemos o importante papel

que xogan os Servizos Sociais no
proceso de desenvolvemento social.

Suscitamos unha concepción
dos servizos sociais, baseados funda-
mentalmente na promoción do des-
envolvemento comunitario, é dicir,
na prevención dos desequilibrios so-
ciais ou no seu caso na restauración
dun certo equilibrio de carácter so-
cial, que se realizará mediante me-
todoloxías de índole comunitaria,
sen por iso desatender os servizos xa
existentes.

Queremos que os servizos so-
ciais teñan criterios de universali-
dade, unha concepción integral e
unha sectorialización cando se con-
sidere adecuado.

Dito isto, a nosa proposta vai di-
rixida a desenvolver un método para
a transformación das condicións de
vida dunha comunidade, a través
dun proceso participativo e activo
en distintos ámbitos -social, educa-
tivo, cultural, económico local- que
utilice como recursos técnicos e ma-
teriais aqueles que poñan á súa dis-
posición as distintas administracións,
así como aqueles procedentes de en-
tidades privadas sen ánimo de lucro
e Ongs.

2.4. Programas e actuacións a
desenvolver dende a área de
benestar social

2.4.1. Implantación dos servizos sociais
comunitarios

2.4.2. Infancia
Apoio ao Programa de Acolle-

mento familiar

2.4.3. Dependencia

1. Formación para coidados no con-
torno familiar.

2. Programa «Respiro Familiar».

3. Educación e concienciación da ci-
dadanía.

4. Contribución ao aumento da es-
peranza de vida libre de depen-
dencia.

5. Mellora do diagnóstico e da cali-
dade de vida das persoas con de-
pendencia moderada.

6. Apoio ao familiar e estímulo da
participación cidadá.

7. Reforzo e mellora continua dos
recursos dedicados á prevención
da dependencia .

8. Investigación e innovación para
ampliar a vida saudable e autó-
noma das persoas

9. A experimentación e desenvol-
vemento de novas tecnoloxías
para a atención á persoas depen-
dentes.

2.4.4. Diversidade funcional

1. Cumprimento do Código de acce-
sibilidade para a supresión de ba-
rreiras nos espazos urbanos, nos

edificios de uso público e residen-
cial, así como nos medios de trans-
porte e no eido da comunicación .

2. Incorporación da accesibilidade
en todas as políticas, plans e ac-
tuacións de forma transversal, su-
perando as ópticas exclusiva-
mente sectoriais, incorporando ao
máximo os principios do deseño
para todos.

2.4.5. Comunidade e inclusión

1. Apoio ás persoas e familias en
risco ou situación de desafiuza-
mento da vivenda habitual. Evitar
o desafiuzamento, cando sexa po-
sible, e reducir os seus efectos
cando inevitablemente se acabe
producindo.

2. Apoio á inclusión social da pobo-
ación inmigrante.

3. Desenvolvemento de accións de
interculturalidade.

2.4.6. Maiores
Integración no Proxecto ENVE-

LLECEMENTO+ACTIVO desenvol-
véndose arredor de catro actuacións:

1. A promoción de boas prácticas re-
lativas á detección precoz da de-
pendencia.

2. A experimentación e desenvolve-
mento de novas tecnoloxías para
a atención a persoas maiores .
3) Maior eficacia á respecto da

xestión de recursos tanto institucio-
nais como privados.

4) Promoción de hábitos de vida
saudables.

5) A investigación, desenvolve-
mento e innovación de novas tecno-
loxías para a atención ás persoas
maiores e ás persoas coidadoras.

(Ver Programa no Anexo I)
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Dentro do programa da Marea
Ártabra, hai un lugar importante
para a educación. Aínda que o conce-
llo non ten competencias no apar-
tado da educación reglada, si que ten
responsabilidades cos centros educa-
tivos en materia de mantemento e
persoal non docente. Ademais, o con-
cello debe levar adiante iniciativas
que vaian encamiñadas a incidir dun
xeito transversal no fomento de va-
lores ou na adquisición de hábitos cí-
vicos e saudables, ou impulsar a
cultura nos centros educativos.
Dende a Marea queremos entender o
concello como unha parte máis da
Comunidade Educativa.

Na educación non reglada hai
moito que facer dende o concello,
labor que dende Marea Ártabra esta-
mos en disposición de emprender
dende a participación cidadá e o
consenso con todos os axentes so-
ciais implicados no seu desenvolve-
mento e implantación.

A educación non se entende
como un gasto senón como un in-
vestimento social. Marea Ártabra
recoñece a cada estudante da cidade
como un suxeito activo no proceso
educativo e lle garante a súa parti-
cipación en calquera proxecto. Ase-
made, promove un contacto espe-
cial coas ANPAS e organizacións

estudantís ofrecéndolles recursos
para que poidan desenvolver as
súas respectivas actividades, fo-
mentando convenios entre o Con-
cello e os espazos educativos para
impulsar e desenvolver programas
de coeducación.

Marea Ártabra proponse actuar
nos seguintes espazos educativos:

3.1. Educación infantil

1. Dotar de prazas públicas sufi-
cientes ás necesidades da pobo-
ación, as escolas Infantís.

2. Revisión, mantemento e substi-
tución, se ha lugar, da dotación
de xogos exteriores dos patios
de Educación Infantil.

3.2. Educación primaria

1. Dotar ás actividades extraesco-
lares dunha xestión pública, se-
guimento e avaliación munici-
pal, promovendo unha oferta
segundo as necesidades do co-
lectivo destinatario. Nova pro-
gramación de actividades inter-
centros.

2. Promover os roteiros escolares
para facilitar o acceso peonil do
alumnado e familias. Os rotei-
ros escolares son unha vía de
circulación preferente que faci-
lita que ir o colexio sexa unha
experiencia de autonomía e
contacto directo dos alumnos
co seu contorno cotiá, o seu ba-
rrio, as súas xentes. Para esta-
blecer estes camiños é necesa-
rio implicar á comunidade
escolar e ao barrio para conver-
ter estes roteiros en zonas se-
guras para escolares.

3. Plan para a eficiencia enerxética
dos centros educativos, que es-
tude caso por caso, aplicando al-
ternativas mistas para dar res-
posta a cada necesidade (pellest,
enerxía solar, illamento térmico...)

3.3. Educación secundaria

1. Programar xornadas informativas
por IES cara a continuidade de es-
tudos na FP, no bacharelato ou
na formación cara o emprego.

2. Implicación do concello nos dis-
tintos programas que perseguen
a innovación educativa.

3.4. Formación profesional

1. Crear unha oferta de formación
profesional permanente para o
alumnado que non teña estudos
e/ou experiencia laboral.

2. Establecer un convenio de cola-
boración único entre as empresas
públicas e privadas, asociacións
de empresas, outras entidades
empregadoras, centros educati-
vos e Concello para promover
unha formación na empresa
(prácticas) de calidade e o com-
promiso de contratación.

3. Potenciar a presenza do mundo
empresarial nos centros educati-
vos, nomeadamente aquelas que
oferten empregos relacionados
coas obras de rehabilitación (re-
habilitación enerxética, estruturas
de madeira, eco-construción...).

3.5. Bacharelato

1. Programar xornadas informati-
vas por IES cara a continuidade
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de estudos na FP, na Universi-
dade ou na formación cara o
emprego.

3.6. Universidade

1. Agrupar a oferta universitaria da
Universidade da Coruña, cam-
pus Ferrol, en tres grandes cen-
tros coa finalidade de optimizar
recursos.

2. Centro de Enxeñarías, que reco-
llería tanto os graos como os
mestrados de Enxeñaría indus-
trial, naval, eléctrico, deseño...

3. Centros das Humanidades e Cien-
cias Xurídicas, englobaría os
graos e mestrados de Ciencias do
traballo e os de Humanidades.

4. Centro das Ciencias da Saúde,
con Enfermería, Podoloxía e cun
espazo para a Clínica Podoló-
xica.

5. Creación dun grao en Preven-
ción de Riscos Laborais (na ac-
tualidade é un mestrado).

3.7. Educación de adultos - Centro
EPA de Caranza

1. Facilitar os estudos de educa-
ción adultos para a poboación
sen estudos e/ou de mellora de
emprego.

2. Establecer un punto de informa-
ción municipal permanente no
centro de Educación Perma-
nente de Adultos de Caranza.

3.8. Actuación na institución
municipal

1. Converter o Consello Escolar
Municipal nun órgano áxil, útil
e con funcións de xestión, orga-
nización e execución.

2. Potenciar os Consellos Escolares
dos centros educativos e a labor
das Anpas e da súa Federación,
dotándoas de recursos materiais
e humanos, e potenciando a súa
coordinación e cooperación.

3. Elaborar unha guía dixital per-
manente da oferta de formación
escolar, extraescolar, ocupacio-
nal e de ocio de todas as entida-
des de Ferrol.

4. Crear un Servizo Municipal de
Información Educativa de Ferrol.

5. Optimizar o uso dos recursos
dos centros educativos (pista po-
lideportiva, biblioteca, sala de
informática, etc.) en horario de
tarde e de fins de semana.

6. Activar unha programación en-
tre centros educativos e a oferta
de actividades transversais: edu-
cación afectivo-sexual, hábitos
saudábeis, educación vial, etc.

7. Promover, por medio dunha
oferta de actividades permanen-
tes, as técnicas de estudo entre o
alumnado de ensino obrigatorio.

8. Potenciar o métodos de proxec-
tos como instrumento de éxito
escolar e social.

9. Creación dunha Escola Munici-
pal de Música e Artes Escénicas.

10. Impulsar a xestión dos co-
medores escolares me-
diante a creación dunha co-
ciña municipal para todos
os comedores escolares xes-
tionados polo Concello co
fin de ofrecer recursos
orientados á soberanía ali-
mentaria, evitando que o
sostén de vida estea en
mans de empresas privadas.
Isto permitiría a apertura
dos comedores escolares
durante todo o ano, e deste
xeito, as nenas e nenos en
risco de exclusión poderían
ter a lo menos unha comida
quente ao día tamén nas
épocas de vacacións.

11. Converter os comedores escola-
res nun espazo educativo e for-
mativo.

12. Conceder as becas de comedores
só para alumando de centros pú-
blicos.

13. Protocolorizar a relación entre
os centros educativos e os Servi-
zos Sociais municipais.

14. Creación da figura da Educadora
Social ao servizo dos centros
educativos.

15. Implantar as Escolas de Nais/Pais
como medida compensadora.

3.9. Política intercentros

1. Continuar a celebración da Feira
da Educación.

2. Recuperar os campeonatos de-
portivos intercentros.
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Un dos obxectivos primordiais
de Marea Ártabra é facer unha ci-
dade máis accesible, cómoda e sosti-
ble, para a cidadanía ferrolá, dende
o punto de vista do urbanismo,
tanto a nivel da mobilidade como do
espacio público, para iso propoñé-
monos eliminar barreiras entre ba-
rrios, a creación de espazos públicos
de calidade, optimizar o transporte
público en tódalas súas versións,
crear estacións multimodais, fomen-
tar o desprazamento a pé e en bici-
cleta.

Se en Ferrol se fixera un inqué-
rito para que a nosa veciñanza indi-
cara cal é a maior carencia no noso
Concello, despois da falta de em-
prego, a resposta seria clara: O trans-
porte público.

Pero non só nos referimos ao
transporte urbano senón que no
transporte ferroviario somos os
grandes esquecidos e o transporte
por lancha xa nin funciona na maior
parte do ano.

Como cabeceira de Comarca, Fe-
rrol é o nó de transporte que abran-
gue dende Miño ata Ortegal dunha
serie de transportes públicos que
van dende o Tren de Vía Estreita
(FEVE) pasando polo ferrocarril es-
tándar e finalizando polo transporte
por estrada sen esquecernos do

transporte urbano ou por lancha.
Calquera destes sistemas de

transporte na nosa cidade é total-
mente deficitario e precisa dunha
transformación profunda na súa
maneira de concibilo comezando
porque as autoridades competentes
nesta materia empecen a considerar
que o transporte público debe estar
ao servizo das persoas e non estas ao
servizo do transporte público.

En todo este sistema de trans-
porte deficitario, o Concello de Fe-
rrol mantivo unha actitude pasiva
así como unha falta de información
e escurantismo de todo o proceso de
reestruturación do transporte pú-
blico metropolitano.

A Dirección Xeral de Mobilidade
da Xunta de Galicia, responsable do
servizo público de transporte por es-
trada, tan só se preocupa por defen-
der os intereses das empresas que
explotan as concesións dadas pola
propia Xunta de Galicia primando
os intereses economicistas perante
os intereses sociais.

A respecto do servizo de trans-
porte urbano , rexido por un conve-
nio que regula a xestión do
transporte público en Ferrol , Marea
Ártabra non ten máis que amosar a
defensa do transporte terrestre me-
tropolitano como servizo público e
rexeitar de cheo a introdución de ca-
tegorías alleas á “rendabilidade so-
cial” como único criterio reitor que
sería admisible a efectos de xestión
do transporte público.

O plan de mobilidade , a implen-
tear e executar, para a cidade de Fe-
rrol debe ser discutido co
movemento asociativo. Para o
centro da cidade, lugar de asenta-
mento de servizos esenciais, o plan
debe ser participativo no seu deseño
e execución consonte cos condicio-

nantes do plan URBAN en canto a
participación cidadá e transparencia
na toma de decisións.

O transporte metropolitano debe
ser mellorado asumindo demandas
xa históricas do movemento aso-
ciativo de Ferrol no sentido de
abranguer tanto a polígonos indus-
triais, servizos esenciais (Residencias
sanitarias e Cimeterio, por exemplo)
como a implementación da liña cir-
cular para o conxunto da Ría: Fe-
rrol-Narón-Neda-Fene-Ferrol.

Dado que o transporte urbano
transcende á propia cidade de Ferrol
está claro que como primeira me-
dida a realizar seria a iniciación de
conversas cos concellos metropolita-
nos de Ferrolterra para constituír
xunto coa Xunta, e outras adminis-
tracións implicadas, un Consorcio
Metropolitano de Transporte
Público.

Tal consorcio asumiría a xestión
do servizo prestado pola empresa
Tranvías de Ferrol S.A a partir do
cumprimento rigoroso das previ-
sións da planificación establecida
para o transporte metropolitano de
Ferrol e comarca modificando radi-
calmente as modificacións do conve-
nio e de condicións do contrato
—programa vixente en canto a redu-
ción das frecuencias e a supresión
de liñas e paradas previstas—.
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O Consorcio Público de
Transporte Metropolitano recu-
peraría a presencia e o protago-
nismo públicos na planificación
estratéxica do transporte terrestre
de Ferrol e comarca (tanto para a
zona urbana como a rural, e inclu-
índo o período estival e os servizos
ás praias) de tal xeito que se garan-
tan o conxunto de programas apro-
bados en canto a:

1. Conectividade de redes e trans-
porte internodal.

2. Mellora da oferta

3. Política tarifaria e implementa-
ción do bono social.

4. Dar pasos consecuentes cara a
constitución dunha empresa pú-
blica de transporte de tal xeito
que o servizo sexa por xestión
directa e se preste atendendo a
criterios de carácter social e sus-
tentable, desbotando os aspectos
economicistas que lastran o ser-
vizo público con xestión pri-
vada.

5. Tentaremos que se reduza o uso
do transporte privado individual
nos lugares de traballo, nos po-
lígonos industriais e nos centros
escolares especializados.

6. Estableceremos medidas que fa-
vorezan o transporte público, o
uso das bicicletas e o despraza-
mento a pé.

7. Recuperaremos o centro urbano
ou as zonas de interese especial
(praias...) para o goce da cidada-
nía, reducindo o uso dos auto-
móbiles. Se consideramos que é
necesario construír unha zona
de aparcadoiro, situarémola nos
arredores, para que cumpra a
función de aparcadoiro disuaso-

rio. Estableceranse sistemas para
regular o aparcadoiro dentro das
cidades, cando se necesite con
recadación económica, pero, so-
bre todo, co fin de reservalos
para as persoas residentes e para
as necesidades especiais.

8. No momento de deseñar a mo-
bilidade, teremos en conta o im-
pacto sobre o medioambiente, a
perspectiva feminista e a pers-
pectiva cidades 8-80.

As propostas de Marea Ártabra
de cara a mellora do sistema de
transporte público na nosa cidade
son as seguintes:

4.1. Planificación da mobilidade
sostible

As formas actuais de mobilidade
son o resultado da confluencia de
numerosos factores que contribúen
a xerar a necesidade de desprazarse
e inflúen na elección do medio de
transporte utilizado. Así, podería di-
cirse que o grao de desenvolve-
mento económico e social, xunto
aos modelos territoriais, constitúen
os principais condicionantes para a
xeración da demanda de mobili-
dade, mentres que a dispoñibilidade
de infraestruturas e sistemas de
transporte, así como os modelos cul-
turais imperantes, determinan as
decisións persoais no relativo aos
desprazamentos urbanos.

Naturalmente, non todos estes
factores poden considerarse de ámbito
municipal, xa que en moitos casos é
necesaria a participación doutras Ad-
ministracións e, en boa medida, a
colaboración de toda a cidadanía.
Non obstante, é a nivel municipal
onde poden, por un lado, coordinarse
e concretarse de forma máis eficiente
os programas de promoción dunha
mobilidade máis sostible e, por outro
lado, identificarse de forma concreta
as necesidades de mellora.

O transporte encóntrase aso-
ciado a importantes impactos am-
bientais, económicos e sociais, entre
os que cabe destacar os seguintes:

Contaminación atmosférica.•
Incremento do consumo enerxé-•
tico.
Contaminación acústica.•
Ocupación do espazo urbano.•
Incremento dos custos de con-•
xestión.
Efectos negativos sobre a saúde.•
Efecto barreira e exclusión so-•
cial.
Sinestralidade.•

Un Plan de Mobilidade pode re-
portar importantes beneficios para
o conxunto do municipio e mellorar
sensiblemente a calidade de vida
dos seus habitantes, e cumprir os se-
guintes obxectivos:

Planificar axeitadamente mobi-•
lidade no municipio.
Reducir os desprazamentos mo-•
torizados, especialmente os tras-
lados en vehículos privados.
Concienciar á cidadanía sobre os•
problemas derivados do uso do
vehículo privado en relación co
cambio climático.
Regular a mobilidade e o trans-•
porte a nivel municipal e instar
as demais Administracións a tra-
ballar na mesma liña dentro das
súas competencias.

4.1.1. Organización municipal para a
xestión dun transporte sostible

1. Estudo da situación viaria do
municipio co fin de promover a
súa ordenación, potenciando os
medios alternativos de trans-
porte (pé, bicicleta, transporte
público colectivo, etc.).

2. Revisar e/ou concretar as medi-
das sobre mobilidade recollidas
no texto desenvolvido da
Axenda 21 Local e desenvol-
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vendo o Plan de Mobilidade
aprobado.

3. Afondar no coñecemento dos in-
dicadores de mobilidade local e
supramunicipal.

4. Converter o Concello nunha Ad-
ministración exemplificante
desenvolvendo actuacións
como:

5. Renovar a frota de vehículos mu-
nicipais, optando por aqueles
non motorizados cando sexa po-
sible.

6. Asinar acordos con institucións
e empresas destinadas á adqui-
sición de vehículos de baixas
emisións.

7. Difundir na páxina Web do Con-
cello as medidas adoptadas por
este para reducir as súas emi-
sións no sector transporte.

4.1.2. Redución das necesidades de
mobilidade

1. Fomento das xestións adminis-
trativas no Concello a través de
Internet e outros medios telemá-
ticos.

4.1.3. Plans de transporte en empresas

1. Fomentar a elaboración e apli-
cación de plans de mobilidade

de empresa. O transporte pú-
blico debe de substituír ao vehí-
culo privado como medio de
asistencia ao traballo, para elo
dende o Concello debese nego-
ciar con Navantia para que per-
mita recuperar o autobús como
sistema de transporte dos seus
traballadores permitindo a en-
trada no seu recinto dos autobu-
ses urbanos

2. Establecer medios de transporte
público colectivo específicos
para os polígonos industriais e
empresariais.

3. Promover a creación da figura
dun xestor de mobilidade nas
empresas

4. Promover a creación de infraes-
truturas para ciclistas nas em-
presas (aparcadoiros para bici-
cletas, vestiarios, etc.).

5. Crear sendas peonís de acceso aos
principais polígonos industriais
ou comerciais do municipio.

6. Establecer un programa para
compartir coche, apoiándose en
ferramentas como Internet.

4.1.4. Plans de transporte en centros de
estudos

1. Desenvolver medios de trans-
porte público colectivo específi-
cos para acceder aos centros de
estudos: campus universitarios,
institutos de secundaria ou es-
colas de primaria.

2. Facer máis atractivo e seguro o
transporte público colectivo,
mellorando e aumentando o nú-
mero de paradas e estacións.

3. Crear un aboamento de trans-
porte específico para estudantes

e establecer tarifas reducidas
nos transportes públicos colec-
tivos.

4. Promover e colaborar no deseño
de plans de mobilidade en esco-
las, institutos e universidades.

5. Implantar rutas específicas de
autobuses para trasladar os es-
tudantes a centros de estudos
afastados. En concreto é primor-
dial o establecemento de unha
liña que permita aos Campus de
Serantes e Esteiro estar conecta-
dos.

6. Instaurar os camiños seguros es-
colares

7. Implantar infraestruturas espe-
cíficas para ciclistas nos centros
de estudos (aparcadoiros para bi-
cicletas, vestiarios, etc.).

8. Fomentar o desenvolvemento e
implantación de iniciativas es-
colares destinadas a promover a
mobilidade peonil (denomina-
dos camiños seguros escolares)
e mellorar as condicións de se-
guridade destas rutas.

4.1.5. Plans de mobilidade específicos
Fomentar a elaboración e aplica-

ción de plans de mobilidade especí-
ficos para determinados lugares que
producen un elevado número de
desprazamentos.

1. Nos centros sanitarios é ne-
cesario asegurar que o trans-
porte público colectivo inclúa
paradas preto dos centros sani-
tarios (en concreto no CHUF,
onde é lamentable a situación
de desatención do Hospital Na-
val) e instalacións municipais
(polideportivos, piscinas, centros
da terceira idade, etc.). de tal
xeito que dende calquera barrio
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de Ferrol se poda acudir en
transporte público dunha forma
cómoda e segura a calquera cen-
tro hospitalario, centro de saúde
ou instalación deportiva. 
É fundamental implantar plans
de mobilidade para os emprega-
dos, incluíndo o uso do coche
compartido.

2. Nas zonas turísticas debe pri-
mar o establecemento de cami-
ños e zonas peonís en lugares
de interese turístico. 
Mellorar o sistema de alugueiro
municipal de bicicletas.
É necesario restrinxir o acceso
dos coches particulares a lugares
de interese turístico substituín-
doos por transportes sostibles.
Incluír nas campañas de promo-
ción turística a información re-
lativa ao transporte público co-
lectivo.
Elaborar guías de transporte pú-
blico colectivo que proporcio-
nen información concisa para o
acceso aos lugares de interese.

3. Para a organización de even-
tos é necesario incluír informa-
ción sobre o transporte público
colectivo nas campañas de difu-
sión do evento, establecer servi-
zos de transporte público colec-
tivo específicos para a ocasión,
acomodando os horarios ós de
principio e fin don evento así
como incorporar o custo do ser-

vizo de transporte público colec-
tivo nos prezos da entrada. 
É moi importante planificar o
transporte de forma que propor-
cione unha oferta adaptada á de-
manda esperada.

4.1.6. Programación da concienciación e
participación cidadá

1. Marea Ártabra concédelle unha
especial importancia á partici-
pación cidadá no momento de
abordar o deseño e o desenvol-
vemento de calquera iniciativa
de planificación da mobilidade,
nese sentido establecerá ferra-
mentas de participación no
campo da mobilidade, incluíndo
mesas de traballo, Comisións ou
Consellos de Mobilidade, etc.

2. Asemade desenvolverá progra-
mas de concienciación específi-
cos sobre mobilidade e cambio
climático, abordando especial-
mente o fomento do uso da bi-
cicleta e dos desprazamentos a
pé, así como o uso do transporte
público colectivo.

3. Organizará e participará na ce-
lebración de días singulares:
Día da Bicicleta, Día Mundial
sen Coche, Domingos sen Co-
che, na Semana Europea da Mo-
bilidade, etc.

4.1.7. Regulación do transporte urbano de
mercadorías

1. A Marea Ártabra instará ás Ad-
ministracións estatal e autonó-
mica ao desenvolvemento e me-
llora da rede ferroviaria de
mercadorías.

2. Regular a circulación de vehícu-
los pesados ou semipesados na
vía pública mediante unha Or-
denanza que aborde as seguintes

cuestións:

3. Prohibición da circulación en de-
terminados recintos ou rúas sen
autorización especial ou estable-
cemento de itinerarios obrigato-
rios para este tipo de vehículos.

4. Creación de centros loxísticos
de transporte de mercadorías
para vehículos pesados e semi-
pesados.

5. Elaborar un plan municipal de
carga e descarga.

6. Incrementar o control das deten-
cións e a circulación dos vehículos
de repartición en lugares inapro-
piados mediante as corresponden-
tes inspeccións. Para iso recomén-
dase crear a figura dos Axentes
de Mobilidade.

4.2. Promoción dos desprazamentos
non motorizados

O desprazamento a pé é a
forma máis sostible de moverse, a
menos custosa e a máis beneficiosa
para a nosa saúde. Non obstante, en
demasiados casos realízase sobre
unha estreita, descoidada, ruidosa
e perigosa rede de beirarrúas e es-
tradas, o que pode ser unha das
causas de que na cidade o 50% das
viaxes en coche sexan para perco-
rrer menos de 3 Km. Estes traxectos
curtos poderíanse realizar perfecta-
mente a pé ou en bicicleta, evi-
tando emisións de GEI (e outros
impactos ambientais), as cales son
especialmente elevadas como con-
secuencia de que o motor e os siste-
mas de control de emisións do
vehículo non alcanzan a súa tempe-
ratura óptima de funcionamento.

A introdución de melloras nos
itinerarios a pé que habitualmente
realizan os cidadáns, especialmente
naqueles que levan a estacións de
tren ou a paradas de autobús, é

19

Marea Ártabra

Para a
organización de

eventos habería que
incluír a necesidade de

informar sobre o transporte
público colectivo nas
campañas de difusión

do evento.

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 19



unha medida crave para reducir o
uso do vehículo privado e mellorar
a accesibilidade ao transporte pú-
blico colectivo.

Igualmente, circular en bicicleta
pola cidade converteuse nun reto
cheo de obstáculos e riscos. É nece-
sario aumentar a seguridade de
peóns e bicicletas mediante a im-
plantación de medidas de tempe-
rado do tráfico en centros urbanos e
áreas residenciais, tendentes a dimi-
nuír a cantidade e velocidade dos
automóbiles en circulación, ademais
doutras que introduzan unha regula-
ción máis clara do espazo da rúa, co
fin de inverter a sensación da súa in-
vasión por parte do vehículo privado.

Obxectivos:
Recuperar o espazo urbano para•
o peón.
Acondicionar a cidade para faci-•
litar o tránsito de bicicletas.
Reducir o uso do vehículo pri-•
vado.
Mellorar a calidade de vida dos•
cidadáns ofrecendo espazos sen
coche.
Fomentar a actividade lúdica•
nas rúas.
Solucionar de forma urxente o•
problema de accesibilidade nos
barrios altos mediante o estudo
da instalación de elementos me-
canizados ou similares.

4.2.1. Recuperación do espazo urbano
para o peón

1. Creación de xardíns, prazas, bei-
rarrúas amplas e unha maior su-
perficie peonil en xeral.

2. Concesión dunha maior priori-
dade de semáforos ao peón e
temperado do tráfico mediante
límites de velocidade, creando un
ámbito menos hostil para o peón.

3. Corte da circulación de determi-
nadas zonas en datas concretas

(fins de semana, festas, etc.), per-
mitindo a convivencia de bici-
cletas, patíns e viandantes.

4. Adecuación dos pasos de peóns
(sinalización, resalte, etc.).

5. Mellora da sinalización das zo-
nas peonís, especialmente nas
proximidades de centros de
maiores, centros educativos,
etc.

6. Avaliación das necesidades dos
grupos poboacionais máis vul-
nerables e con máis posibilida-
des de sufrir accidentes ou ver
minguada a súa mobilidade (ne-
nos, maiores, persoas con diver-
sidade funcional, etc.).

7. Mellora do confort, a seguridade
e a estética dos itinerarios peo-
nís (renovación e ensanche das
beirarrúas, separación da cal-
zada, arborado, elementos arqui-
tectónicos, etc.).

8. Eliminación dos obstáculos que
impiden a correcta fluidez peo-
nil (quioscos, terrazas, sinais de
tráfico verticais, elementos de
iluminación, motos, superficies
deslizantes, etc.), así como das
barreiras arquitectónicas que
presenta a cidade para as per-
soas con mobilidade reducida,
identificando e eliminando ta-
mén os obstáculos e barreiras de
acceso nos edificios, vías públi-

cas, transporte e outras instala-
cións exteriores e interiores.

9. Fomento do desprazamento a pé:
información do tempo necesario
para realizar a pé determinados
traxectos urbanos comúns (mos-
trando que en ocasións é un me-
dio plenamente competitivo co
transporte motorizado), defini-
ción dunha rede de itinerarios
peonís.

4.2.2. Recuperación da bicicleta como
medio de transporte

1. Incluír na planificación urbana
do municipio os elementos ne-
cesarios para facilitar os despra-
zamentos en bicicleta (carrís,
aparcadoiros, etc.).

2. Establecer unha rede de vías ci-
clistas seguras que chegue a
aqueles lugares do municipio
con grande afluencia de cida-
dáns. Estas vías poden ser de uso
exclusivo, preferente ou com-
partido.

3. Conectar os itinerarios ciclistas
rurais e comarcais cos urbanos,
creando redes ciclistas supramu-
nicipais.

4. Regular nas Ordenanzas corres-
pondentes os dereitos e deberes
dos ciclistas. Tamén é recomen-
dable establecer un código de
circulación en bicicleta e difun-
dilo entre a cidadanía.

5. Promover a participación do mo-
vemento asociativo existente no
municipio na configuración da
rede de vías ciclistas e sendas pe-
onís, creando un Observatorio
da Bicicleta e o Peón. Esta enti-
dade deberá analizar a situación
destes medios de transporte no
municipio e propoñer solucións

20

PROGRAMA MUNICIPAL. MAIO 2015

Eliminación dos
obstáculos que impiden a
correcta fluidez peonil

(quioscos, terrazas, sinais de
tráfico verticais, elementos de

iluminación, motos,
superficies deslizantes,

etc.).

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 20



e alternativas, realizando o se-
guimento da súa aplicación.

6. Mellorar o sistema de alugueiro
ou préstamo municipal de bici-
cletas.

4.3. Fomento do uso do transporte
público colectivo

As medidas destinadas a aumen-
tar a demanda do transporte público
colectivo deben ir acompañadas
doutra serie de medidas que facili-
ten o seu uso. Por exemplo, a crea-
ción de aparcadoiros disuasorios en
puntos estratéxicos do municipio
permite aos posibles usuarios des-
prazarse ata este punto en bicicleta
ou en coche, para continuar o seu
desprazamento utilizando o trans-
porte público colectivo.

Obxectivos:
Ofrecer un sistema de trans-•
porte público colectivo competi-
tivo.
Satisfacer as demandas de mobi-•
lidade da poboación.
Reducir a necesidade de uso do•
vehículo privado.
Facer posible o acceso a cal-•
quera lugar do municipio a tra-
vés de transporte público.
Potenciar os Consorcios de•
Transporte.

4.3.1. Ampliación da rede de transporte
público colectivo

1. É necesario elaborar un estudo
sobre a mobilidade urbana no
municipio para identificar os
desprazamentos máis comúns,
avaliando a oferta e a demanda
de transporte, e analizando o
tráfico e a dependencia do vehí-
culo privado. Sobre a base da
avaliación anterior, analizar a
rede de transporte público co-
lectivo existente, identificando
os puntos non alcanzados polo
transporte público colectivo, as

zonas menos accesibles, o crece-
mento da cidade por novos des-
envolvementos urbanos, etc.

2. Planificar as solucións a implan-
tar no municipio para o desen-
volvemento dunha rede de trans-
porte público colectivo o máis
completa posible, incluíndo os
medios de transporte máis axei-
tados para o municipio en fun-
ción da accesibilidade a estes.

3. Revisar e establecer novos hora-
rios de circulación se son nece-
sarios, incluíndo servizos noctur-
nos, ou adaptarse aos horarios
comerciais, dos polígonos indus-
triais,… para permitir que os tra-
balladores poidan acudir en
transporte público ao seu posto
de traballo en lugar do seu vehí-
culo particular..

4. Avaliar a posibilidade de ofrecer
transporte á demanda, é dicir, es-
tablecer percorridos ou rutas al-
ternativas en función da de-
manda do medio rural utilizando
métodos telemáticos.

4.3.2. Mellora da rede de transporte
público colectivo

1. Realizar un seguimento da fun-
cionalidade e a eficiencia da rede
de transporte en busca de posi-
bles melloras.

2. Actualizar e optimizar as rutas
existentes.

3. Adaptar a frecuencia e capaci-
dade ás necesidades da demanda.

4. Realizar un seguimento da satis-
facción cidadá en relación co ser-
vizo de transporte público.

5. Mellorar a accesibilidade ás per-
soas con mobilidade reducida.

6. Mellorar o mantemento e a lim-
peza das infraestruturas de trans-
porte (paradas, intercambiado-
res, etc.).

7. Difundir a información relativa a
horarios, frecuencias e percorri-
dos nas paradas entre a poboación
do municipio e os visitantes.

8. Crear unha oficina de atención
ao cliente e implantar un Sis-
tema de Xestión de Calidade da
Empresa de Transporte Metro-
politano en Ferrol.

9. FEVE debería cumprir unha fun-
ción de tren de cercanías que
permitirá que os veciños com-
prendidos entre Ortigueira e Fe-
rrol o consideraran como unha
alternativa viable para acudir
aos seus centros de traballo.

10. Recuperación do microbús para
abrir unha nova liña que una o
Ensanche A con Ferrol Vello pa-
sando polo Barrio da Magdalena
nun circuíto continuo que per-
mita acudir ao casco histórico
da cidade nun sistema de trans-
porte público en lugar do vehí-
culo privado.

11. O concello debe presionar pe-
rante as autoridades do estado
Español para que ADIF proceda
á adaptación da liña ferroviaria
Ferrol-Betanzos para que os trens
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poidan alcanzar velocidades dig-
nas do século XXI. É incompren-
sible que o traxecto Ferrol-Be-
tanzos tarde practicamente o
mesmo que o traxecto Coruña-
Vigo.

4.3.3. Prioridade do transporte público
colectivo sobre o privado

1. Restrición do acceso ao vehículo
privado en certas zonas do mu-
nicipio, cedendo o paso só aos
transportes públicos colectivos
e medios non motorizados.

2. Priorización dos investimentos
do Concello en transporte pú-
blico en detrimento dos investi-
mentos destinados á circulación
do vehículo privado.

4.3.4. Fomento económico do transporte
público colectivo

1. Creación de distintos títulos de
transporte, en función do nú-
mero de viaxes, reducindo o
prezo de cada viaxe: Aboamento
mensual; De 10, 20, 30, etc. via-
xes; Turístico (para certo nú-
mero de días).

2. Establecemento de títulos con
tarifas especiais para distintos
colectivos: mozos, maiores de 65
anos, familiares, grupais ou para
determinados colectivos (por
exemplo, parados de longa du-
ración).

4.4. Mellora da eficiencia do transporte
Obxectivos
Utilizar vehículos eficientes,•
que consuman menos combusti-
ble e reduzan as emisións por
quilómetro recorrido, nas frotas
de transporte público colectivo.
Actuar de xeito exemplificante•
dende o Concello mediante a ad-
quisición de vehículos eficientes

para a frota de vehículos munici-
pais.
Fomentar entre a cidadanía a ad-•
quisición de vehículos privados
de menores emisións de GEI.

4.4.1. Transporte público colectivo menos
contaminante

1. Adquirir vehículos que funcio-
nen con GNC, biodiésel, moto-
res con pila de combustible, hí-
bridos, etc. no momento de
aumentar ou renovar as frotas
de transporte público colectivo
e a frota municipal.

2. Informar a cidadanía do uso de
vehículos limpos nas frotas de
transporte público colectivo co
fin de fomentar a aplicación de
tecnoloxías equivalentes no ve-
hículo privado, ademais de dar
unha imaxe sostible do trans-
porte público colectivo e os ser-
vizos municipais en xeral.

3. Promover a aplicación de tec-
noloxías limpas no sector taxi.

4. Capacitar os mecánicos dos ta-
lleres existentes no municipio
no mantemento e reparación de
vehículos que funcionen con es-
tas tecnoloxías.

5. Crear estacións de servizo de
combustibles alternativos para
os vehículos do transporte pú-
blico colectivo.

6. Participar en proxectos de I+D+I
relacionados co uso de combus-
tibles alternativos.

4.4.2. Fomento dos vehículos eficientes

1. Establecer acordos de colabora-
ción con institucións e empre-
sas privadas situadas no muni-
cipio co fin de que estas

adquiran vehículos de baixas
emisións.

2. Reducir o Imposto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica aos ve-
hículos de baixas emisións.

3. Capacitar os mecánicos dos ta-
lleres existentes no municipio
no mantemento e reparación de
vehículos que funcionen con es-
tas tecnoloxías.

4. Participar en proxectos de I+D+I
relacionadas co uso de combus-
tibles alternativos.

4.5. Organización do uso do
transporte privado

Multitude de resultados de inves-
tigacións permiten constatar as in-
compatibilidades existentes entre as
características da cidade (concentra-
ción, sociedade, servizos, etc.) e as ne-
cesidades do vehículo privado. Non
obstante, prevese que esta dependen-
cia respecto ao vehículo privado se
incremente ao longo dos próximos
anos se non se actúa sobre as causas
que favorecen o seu uso. Por iso, é ne-
cesario recoller medidas enfocadas á
organización do uso do transporte
privado co fin de reducir os seus efec-
tos sobre o cambio climático.

Obxectivos
Reducir o uso do vehículo privado•
e as emisións de GEI asociadas.
Devolver a cidade ao peón elimi-•
nando o tráfico rodado das rúas
na medida do posible.
Concienciar á cidadanía acerca•
dos custos e impactos que leva
consigo o uso do coche.

4.5.1. Xestión do aparcadoiro

1. Regular as zonas de estaciona-
mento municipal, coa creación
de aparcadoiros disuasorios
combinado coa rede de trans-
porte público .
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2. Redución da oferta de aparca-
doiro, especialmente para os non
residentes, facendo que os apar-
cadoiros municipais subterrá-
neos sexan máis baratos que os
superficiais e que se destine unha
porcentaxe das prazas a residen-
tes, persoas minusválidas, comer-
cios de zonas peonís, etc.

3. Creación de permisos especiais
para o aparcadoiro dos traballa-
dores que necesiten o vehículo,
así como a vehículos de carga e
descarga.

4. Mellora da sinalización viaria re-
lativa ao aparcadoiro.

5. Como medida compensatoria á
restrición do aparcadoiro, crea-
ción de bonos taxis e outros ins-
trumentos que permitan reducir
os inconvenientes causados a de-
terminados colectivos como é o
caso de persoas minusválidas ou
con mobilidade reducida.

4.5.2. Restrición á circulación de
vehículos privados

1. Creación de carnés especiais de
paso para zonas de acceso res-
trinxido a traballadores/as que

necesiten o vehículo, así como
a vehículos de carga e descarga.

2. Ampliación das zonas con trá-
fico restrinxido, reservando o ac-
ceso ao transporte público e aos
medios non motorizados.

3. Restrición do acceso ao centro
da cidade, creando aparcadoiros
disuasorios gratuítos para os
usuarios do transporte público
colectivo.

4. Creación de bono-taxis e outras
ferramentas que permitan redu-
cir os inconvenientes causados
ás persoas discapacitadas ou con
mobilidade reducida, como me-
dida compensatoria polo esta-
blecemento de zonas de restri-
ción do tráfico e aparcadoiro.

4.5.3. Internalización dos custos reais da
mobilidade

1. Desenvolvemento de campañas
de información e concienciación
na que se mostren os verdadei-
ros impactos das diferentes op-
cións de transporte, destacando
a baixa sostibilidade dun modelo
baseado no automóbil privado
en comparación co transporte
público colectivo.

2. Incorporación de criterios am-
bientais no Imposto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica
(IVTM), de forma que se graven
en función das emisións que
produzan.

3. Desenvolvemento de políticas de
tarificación do aparcadoiro na
cidade que estimule o uso racio-
nal do coche.

4.5.4. Fomento do uso compartido do coche

1. Difundir as vantaxes do aumento
do índice de ocupación de cada
vehículo a través de campañas
de concienciación.

2. Crear unha base de datos ou pro-
grama local de uso compartido
do coche, facilitando aos intere-
sados a forma de contactar entre
eles, ou incorporar o municipio
a iniciativas xa establecidas para
compartir coche.

3. Apoiar a creación de servizos
para compartir coche que facili-
ten o uso de vehículos de alu-
gueiro por usuarios que os em-
pregan de xeito ocasional.

4.5.5. Temperado do tráfico

1. Reforzar a sinalización de zonas
de preferencia peonil.

2. Colocar redutores de velocidade
(resaltes, estreitamentos de cal-
zada, cambios de aliñación, etc.).

3. Elevar a calzada nos pasos de pe-
óns ao nivel da beirarrúa.

4. Modificar as interseccións para
obrigar a reducir a velocidade dos
vehículos motorizados mediante
elevacións, obstáculos, etc.

5. Reducir os límites de veloci-
dade, adoptando medidas
sancionadoras que garantan
o seu estrito cumprimento.
Naquelas zonas que non se-
xan competencia municipal,
instar e colaborar coa Admi-
nistración competente para
a súa implantación.
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As propostas de política munici-
pal para Ferrol no eido do medio
ambiente parten de tres criterios bá-
sicos na súa definición e aplicación:

1. A súa definición e realización
será PARTICIPADA: as propos-
tas do programa concretaranse
nun proceso participado no que
a veciñanza afectada terán a úl-
tima palabra.

2. Teñen un desenvolvemento
TRANSVERSAL: o conxunto do
programa da Marea Ártabra non
debería conter propostas que con-
tradigan os obxectivos e criterios
ambientais aquí expresados.

3. É un programa de vocación SU-
PRAMUNICIPAL: o Concello de
Ferrol deberá impulsar a inte-
gración das políticas medioam-
bientais da ría, asentando o exer-
cicio desta responsabilidade nos
dous criterios antes citados.

Dito isto, atendendo ás compe-
tencias que a actual lexislación lle
confire á administración municipal,
propoñemos que a política munici-
pal de Ferrol durante os próximos
catro anos se organice arredor dos
seguintes cinco eixes fundamentais.

5.1. Protección e xestión sostible
dos espazos naturais e a
biodiversidade

Prestando especial atención aos
seguintes aspectos:

1. A catalogación e protección de
espazos naturais por medio da
declaración de Espazos Natu-
rais de Interese Local, das zo-
nas húmidas vencelladas aos sis-
temas hídricos do Río da

Sardiña, Rego de Leixa, humidal
das Cabazas ou do Rego de Soa-
graña, Rego de Doniños, brañas
e turbeiras do Coto de San
Xurxo, Monte das Campaíñas,
Monte da Chá, Pico do Ouro, e
das fragas existentes no Termo
Municipal, como a Fraga de Me-
náncaro, Souto do Monte Fon-
tenlo, Fraga da Pega, Carballeira
da Casa do Monte e Acivreiral
de Covarradeiras, entre outras.

2. A protección efectiva dos es-
pazos naturais catalogados
ou declarados, garantindo
dende o propio planeamento ur-
banístico, o exercicio da disci-
plina urbanística (demolición de
edificacións sen licenza en Rede
Natura, por exemplo) e nas obras
públicas a efectiva protección des-
tes espazos, e priorizando a ob-
tención da titularidade municipal
daqueles terreos que hoxe son
propiedade do Ministerio de De-
fensa incluídos en espazos natu-
rais, e axeitando os usos previstos
para estes espazos á protección e
reforzo da biodiversidade.

2. A restauración da continui-
dade rural-ría dos ecosiste-
mas fluviais a través da cidade
e da zona rural do Municipio.

Revertindo a canalización de cur-
sos como o Río do Tronco e o Río
Inxerto e incorporándoos á rede
de espazos libres da cidade e le-
vando adiante un proxecto de res-
tauración integral da Enseada da
Malata, recuperando, entre ou-
tros elementos, o cauce do Río
dos Corrais e o Esteiro do Río da
Sardiña e creando a Rede da
Auga na zona rural. Sinali-
zando e restaurando as fontes, la-
vadoiros, pontellas e camiños que
dan acceso á poboación e á auga
nos espazos rurais do Municipio.

5.2. Xestión sostible e eficiente do
ciclo da auga

Esta xestión ten que partir da re-
municipalización do servizo e prio-
rizar:

1. A redución do consumo de
auga potable: reutilizando a
auga de chuvia para rego de es-
pazos verdes e limpeza de rúas.
Fomentando, por medio dunha
tarifa máis progresiva (sen míni-
mos de consumo na factura), o
aforro de auga potable nos foga-
res e a reutilización da auga de
chuvia nas empresas. Fomen-
tando, con asesoramento técnico
e liñas de subvencións, a reutili-
zación nos edificios de vivendas
tanto das augas pluviais como
das augas grises.

2. A redución do volume de
auga a tratar polo sistema de
saneamento e depuración, redu-
cindo así tanto os custos operati-
vos do sistema de saneamento e
a factura por este concepto,
como o volume de augas resi-
duais a verter na ría por falta de
capacidade do sistema. 
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3. Levando a cabo accións (como as
descritas no punto anterior) que
diminúan a auga de chuvia a tra-
tar, permeabilizando os espazos
públicos da cidade, a fin de que
a chuvia se depure por infiltra-
ción e non precise ser tratada
polo sistema de saneamento e de-
puración, para o que se deberá
elaborar un novo prego técnico
de obras de reurbanización e
transformando progresivamente
o sistema de saneamento unita-
rio, existente en moitas zonas da
cidade, nun sistema separativo.

5.3. Xestión sostible e eficiente do
ciclo da enerxía

Que ten que incidir fundamen-
talmente en:

1. Outro modelo de mobilidade,
máis sustentable que o ac-
tual. Desenvolvendo o Plan de
Mobilidade aprobado, priorizan-
do os modos de mobilidade a pé
ou en bici sobre o automóbil,
tanto no centro da cidade como
nos barrios, e impulsando me-
didas destinadas a unha maior
eficiencia e accesibilidade ao
transporte público (políticas ta-
rifarias, intermodalidade REN-
FE-FEVE-Bus...),

2. Ordenando o estacionamento no
conxunto da cidade (non só no
centro). Desenvolvemento de sis-
temas combinados de estaciona-
mento periférico+transporte pú-
blico e pago de taxas por
estacionar, ata acadar niveis asu-
mibles do impacto do vehículo
privado no espazo público.

3. Reducindo as necesidades de des-
prazamento dentro da cidade,
priorizando o emprego, os servi-
zos e o ocio de carácter local, con
medidas fiscais e liñas de subven-
cións, e limitando a edificación

de novas vivendas ou aparición
de novas ofertas de servizos na
periferia.

4. Recuperando o transporte marí-
timo na ría.

4. Aumentar a eficiencia ener-
xética da edificación. Priori-
zando a rehabilitación sobre a
nova edificación, mesmo cunha
suspensión de licenzas e unha
modificación do planeamento ur-
banístico que limite esta última
a casos singulares, ao tempo que
conxela novos desenvolvementos
urbanísticos, e desenvolvendo os
plans autonómicos e estatais de
rehabilitación, priorizando a in-
tervención naqueles barrios
como San Pablo, Virxe de Cha-
morro, Casas de Bazán e Recimil
nos que a mellora enerxética im-
plica intervencións máis estan-
darizadas.

5. Reducir a factura da ilumina-
ción pública, realizando unha
auditoría enerxética do sistema
de iluminación pública e redu-
cindo ao mínimo a iluminación
ornamental, a contaminación lu-
mínica e a intensidade de ilumi-
nación a umbrais de seguridade.

5.4. Xestión sostible e eficiente do
ciclo dos materiais e o tratamento
dos residuos

Sobre a base da remunicipaliza-
ción do servizo de limpeza e reco-
llida de lixo, apostando por:

1. A redución de residuos en
orixe (rehabilitación, reutiliza-
ción, reciclaxe), cunha axeitada
política tarifaria e de recollida de
lixo que fomente estas prácticas.

2. Un tratamento de residuos
máis sustentable que SO-
GAMA, comarcal e que peche o

seu proceso de tratamento den-
tro da nosa bisbarra.

3. Camiñando cara a soberanía
alimentaria, desenvolvendo po-
líticas que aposten pola evolu-
ción dos ciclos de produción, dis-
tribución e consumo de
alimentos cara patróns de escala
máis local, comezando a implan-
tar este modelo dende a contra-
tación pública (comedores esco-
lares, catering…), e apostando
polo desenvolvemento e amplia-
ción da actividade dos mercados
de abastos locais (horarios, pro-
dutos, dinamización…).

5.5. Transición cara unha economía
verde

1. Apoiando a diversificación
económica da bisbarra, en
base a actividades produtivas e
servizos básicos de interese lo-
cal, respectuosas co medio, de
baixa pegada enerxética, e que
creen emprego en sectores
como a agricultura, a pesca e o
marisqueo e a súa primeira
transformación, e en sectores
como o turismo verde, gastro-
nómico e cultural (fronte ao
modelo existente).

2. Creando unha etiqueta “Feito
en Ferrolterra”, que fomente
entre a poboación o consumo dos
produtos locais.
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Deporte para todos e todas. Par-
tindo da concepción do deporte como
un dereito, toda a cidadanía debe ter
garantido o acceso á práctica de de-
porte de calidade, así como a condi-
cións dignas. De feito, é un elemento
clave para o desenvolvemento inte-
gral da persoa e para conseguir unha
sociedade sa e cohesionada, que goce
dunha boa calidade de vida.

Dende Marea Ártabra considera-
mos que o deporte é imprescindible
para adquirir hábitos de desenvolve-
mento corporal harmónico e san,
ademais de hábitos de práctica depor-
tiva. Nese sentido, apostamos por me-
llorar e ampliar o exercicio físico e as
oportunidades deportivas en todas as
idades do proceso educativo, pres-
tando especial atención á promoción
do deporte entre as idades máis tem-
perás, garantindo para iso horarios
adecuados.

O deporte tamén é imprescindi-
ble para ofrecer formación perma-
nente, para que as persoas
educadoras e as responsables dos
adestramentos deportivos conten coa
formación axeitada.

6.1. Padroado municipal de deportes
Marea Ártabra considera impres-

cindible volver a democratizar o De-
porte no Concello de Ferrol. O partido
Popular nunha actuación totalmente
antidemocrática decidiu sorpresiva-
mente eliminar o Padroado de Depor-
tes no Concello de Ferrol, eliminando
deste xeito o único organismo que
permitía participar na organización
do deporte na nosa cidade a amplos
estamentos da nosa sociedade come-
zando pola veciñanza, pasando polas
Federacións deportivas e os clubes da
nosa cidade.

Marea Ártabra comprométese a
recuperar o Padroado de Deportes

no Concello de Ferrol como orga-
nismo que debe dirixir a política de-
portiva que se faga dende o Concello
de Ferrol.

Neste ano sen Padroado Munici-
pal de Deportes no Concello de Ferrol
demostrouse claramente que a súa
eliminación supuxo un grave prexu-
ízo non só para os clubes deportivos
da nosa cidade que viron como se re-
tardaron todas as xestións que teñen
que realizar diante do Concello de Fe-
rrol, senón tamén para as propias tra-
balladoras e traballadores do
Padroado que viron como o seu tra-
ballo áxil de anos anteriores conver-
teuse nunha burocratización eterna
que impediu, en moitos casos, sacar
proxectos a tempo, co grave prexuízo
para todas as persoas que practican
deporte na nosa Cidade.

6.2. Bonificacións na taxa por
utilización de instalacións

Marea Ártabra aposta porque os
tributos en Ferrol supoñan unha fe-
rramenta importante para a redistri-
bución da renda dos nosos veciños e
veciñas, e dende logo estamos en con-
tra de que as taxas que se cobran
dende o Concello de Ferrol, impidan
a unha parte importante da veci-
ñanza, acceder a servizos municipais
que son imprescindibles para a
saúde.

O deporte é unha base funda-
mental para o desenvolvemento da
infancia e a mocidade, e para o man-
temento da saúde dos maiores. Se-
guindo estas premisas, dende Marea
Ártabra defendemos bonificacións na
taxa pola utilización das instalacións
deportivas en función da renda fami-
liar .

6.3. Clubes deportivos
Os Clubes Deportivos de Ferrol

son unha base fundamental para a
práctica deportiva na nosa cidade.

Non debemos esquecer que aglu-
tinan practicamente ao 70% das per-
soas practicantes de deporte federado,
e entre eles o deporte federado infantil
e xuvenil, entre 7 e 18 anos.

Tamén é certo que na época de
crise económica na que nos atopa-
mos a financiación privada, a espon-
sorización destes clubes, sobre todo
no que respecta ao deporte federado
senior, é cada vez máis difícil e que
nestes momentos dende o Concello
de Ferrol débese ter un trato especial
co deporte sénior e de elite.

Por iso dende Marea Ártabra de-
fendemos a política de convenios con
estes clubes para que, por unha parte
lles sirva de axuda na financiación
dos seus orzamentos, e por outra
banda o Concello poida ter unha rede
de escolas deportivas na que as nenas
e os nenos menores de 7 anos poidan
introducirse na práctica do Deporte.

Outra práctica do Concello de Fe-
rrol debe ser a política de subven-
cións para o deporte de base,
incrementando as cantidades que ac-
tualmente se destinan a este con-
cepto.

Esforzarémonos por chegar a
acordos coas estruturas deportivas e
cos axentes implicados sobre os crite-
rios de subvencións que fortalezan as
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políticas deportivas. A nosa política
de subvencións terá sempre como ob-
xectivo o beneficio social.

6.4. Xestión directa das instalacións
deportivas do Concello de Ferrol

Marea Ártabra tratará de ir mi-
nimizando as subcontratas e asumir
paulatinamente cada vez máis per-
soal propio. A xestión directa muni-
cipal de todo o servizo en
condicións de traballo dignas, tra-
tando de eliminar as subcontratas e
as xornadas parciais.

6.5. Deporte para todos e todas
Poremos en marcha programas

concretos, con partidas económicas
recollidas nos orzamentos, para que,
mediante o fomento da colaboración
entre as institucións e os departa-
mentos, toda a cidadanía poida ter ac-
ceso á actividade física. En concreto,
prestaremos especial atención ás per-
soas novas e ás persoas maiores.

En canto ás cotas, definirémolas
en función dos ingresos de cada per-
soa, para facer posible que todos os
cidadáns e as cidadás accedan ás in-
fraestruturas e aos servizos deporti-
vos municipais.

Ademais, aplicaremos criterios
sociais co fin de que a situación eco-
nómica persoal non condicione a
práctica do deporte.

Estableceremos bases para que
na práctica do deporte non exista
ningún tipo de discriminación base-
ada en actitudes ou comportamentos
homofóbicos, transfóbicos ou contra-
rios á igualdade de xénero.

Organizaremos sesións de forma-
ción para empoderar á cidadanía
tanto individual como colectiva-
mente no traballo e na adquisición de
hábitos sans e de prevención:

Alimentación sa/ hábitos sans/ ac-•
tividade física
Políticas de igualdade (violencia•
machista)/ educación sexual/ pri-
meiros auxilios.
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Ofreceremos opcións flexibles
para que as mulleres adultas practi-
quen actividades físicas e deportivas.

6.6. Avaliación da situación e
consideracións

1. Avaliación profunda do pano-
rama deportivo no municipio.

2. Fotografía da realidade (instala-
cións, nivel de rede, estrutura...).

3. Fomentar e garantir a sustenta-
bilidade e a regularización da eco-
nomía do deporte.

4. Recollida de datos diferenciados
por sexos nas memorias de área,
os estudos, os formularios e en
calquera outro documento

6.7. Estruturas deportivas

1. Posta en práctica do traballo con-
xunto para que cada federación
dispoña dun Plan de Igualdade.

2. Posta en práctica do traballo con-
xunto para que as federacións,
ademais do deporte competitivo,
fomenten tamén o deporte par-
ticipativo.

3. Esforzarémonos para abrir en to-
dos os ámbitos do deporte novas
vías institucionais que permitan
a posta en común das estratexias
e as actividades deportivas con
outros territorios de Galicia.

4. Promoción do asociacionismo, da
participación da cidadanía e do
voluntariado.

5. Esforzarémonos por canalizar e
fomentar a formación e o empo-
deramento das persoas educado-
ras que traballen nos distintos ni-
veis do ámbito deportivo, e da

cidadanía no seu conxunto, co fin
de desenvolver prácticas deporti-
vas de calidade. Para iso, daremos
prioridade e optimizaremos os re-
cursos públicos que temos ao
noso alcance.

6.8. Deporte escolar

1. Ademais de impulsar a práctica
da actividade física e do deporte
en todas as idades, poremos en
marcha medidas especialmente
dirixidas a impulsar o deporte en-
tre os e as menores de idade, em-
pezando polos máis pequenos: fa-
vorecendo un deporte escolar
mellor, máis forte e máis amplo;
garantindo persoas educadoras
de calidade; ampliando os hora-
rios e estendendo a oferta ás ida-
des non oficiais. Ademais, en co-
laboración coas asociacións
deportivas, definiremos medidas
para fomentar a práctica depor-
tiva das persoas novas.

2. Os elevados custes que supón o
deporte federado para moitas fa-
milias, tal e como está concibido
actualmente, fan que moitas ne-
nas e nenos non poidan realizar
as practicas deportivas que son
do seu agrado. Por iso Marea Ár-
tabra quere instaurar a competi-
ción entre colexios como unha
forma de facer máis atraente a
práctica deportiva para todas as
nenas e nenos que non se deciden
a practicalo de forma federada. 

Nunha primeira etapa Marea Ár-
tabra dende a súa actuación no
Concello de Ferrol intentará ins-
taurar no termo municipal de
Ferrol competicións escolares de
fútbol sala, baloncesto, balon-
mán e xadrez, sen interferir coas
competicións que se organizan
dende as distintas federacións

deportivas. Todo iso canalizarase
a través da colaboración entre
centros escolares, asociacións
deportivas, ANPAS e Federacións
deportivas.

3. Organización de actividades para
nenos e nenas de entre 0 e 6 anos;
e desenvolvemento da colabora-
ción entre deputacións, centros
escolares e concellos.

4. Relación do deporte escolar e os
programas deportivos dirixidos á
mocidade coa oferta para adoles-
centes e, en particular, coa oferta
e a demanda das mozas adoles-
centes. Inclusión da perspectiva
de xénero, non só nos deportes
tradicionais, senón mediante o
desenvolvemento de programas
para atraer a participación dos e
das adolescentes nas actividades
deportivas.

5. Promoción do deporte na rúa
para provocar un cambio de há-
bitos na nosa xuventude.

6.9. Deporte sénior
O deporte para as persoas maio-

res é outra das prioridades de Marea
Ártabra. Neste sentido impulsare-
mos a práctica do deporte para
maiores de 65 anos coa creación de
programas específicos para este sec-
tor da poboación tan importante na
nosa cidade.

Estenderemos a todos os barrios
da cidade os parques saudables e ins-
tauraremos rutas de paseo saudable.

6.10. Economía do deporte
Impulso e desenvolvemento

dun convenio laboral único coas
mesmas condicións para todos
os ámbitos dependentes da xes-
tión deportiva (subrogación, xor-
nada laboral completa, inclusión
de cláusulas sociais….).
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Marea Ártabra derrogará a ac-
tual ordenanza municipal, xa que
foi unha ordenanza feita sen nin-
gún tipo de consenso, e redactará
unha nova escoitando a todos os
axentes implicados, tanto persoas
propietarias de cans como veci-
ñanza interesada, para chegar a
un acordo marco de convivencia.

Asemade impulsará un estudo
das problemáticas coas que se
enfronta a cidadanía con respecto
aos animais da rúa tales como as

colonias de gatos, as pombas, as
gaivotas e os estorniños, e levará

a cabo medidas para facerlles
fronte.

Unha das grandes preocupa-
cións da Marea Ártabra é o mal-
trato animal, polo que poremos
en marcha mecanismos urxentes
para vixiar polo seu benestar.

Dende Marea Ártabra inicia-
rase unha campaña de educación
e civismo orientada ás persoas
propietarias de mascotas para
que a convivencia na nosa cidade
sexa mellor e máis sinxela.
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En Marea Ártabra queremos
construír un modelo económico
para Ferrol que fomente e protexa
unha economía social e solidaria
(ESS). Trátase dun modelo que, máis
que unha economía baseada no con-
sumo e a produción infinita, fo-
mente outros valores e necesidades.
Un modelo que teña carácter social,
que se basee na solidariedade e nos
valores cooperativistas.

Un modelo cuxo obxectivo sexa
o benestar e a dignidade das persoas
e a superación das diferentes explo-
tacións e opresións, que envorque a
opresión económica e social das mu-
lleres e avance con respecto ás bases
da economía feminista (economía
dos coidados).

Un modelo que desenvolva o
desexo de ecoloxizar a economía, a
partir do respecto e o equilibrio pola
natureza e o medio ambiente.

Falamos, polo tanto, da econo-
mía baseada no benestar das persoas
e na que o seu obxectivo non sexa
desenvolver un modelo que enri-
queza a uns poucos, senón fomentar
un modelo que desenvolva os derei-
tos e o benestar dá maioría. É dicir, fa-
cemos unha aposta pola economía
real que debe ter en conta tanto a sec-
ción produtiva como a reprodutiva.

Para elo, a diversificación da eco-
nomía é fundamental: o campo da

soberanía alimentaria, a industria re-
novada moderna e ecolóxica, a
aposta a favor dos novos sectores en
I+D+I, o comercio local, a importan-
cia dos servizos públicos, a economía
dos coidados, son sectores polos que
Marea Ártabra debe de facer unha
aposta decidida para lograr o despe-
gue económico da nosa cidade.

Está claro que o actual modelo
de economía de enclave coa Indus-
tria Naval como único motor de des-
envolvemento está fracasando dende
hai moitos anos, a dependencia polí-
tica do sector naval respecto do es-
tado fai que Ferrol leve séculos
dando vaivéns económicos que a
nosa cidade non se pode permitir xa.

Os últimos datos sobre demo-
grafía, distribución da poboación
por idades, dependencia económica,
etc, publicados recentemente polo
Instituto Galego de Estatística, déi-
xannos no último lugar das 7 gran-
des cidades galegas. Somos a cidade
con menor poboación logo de che-
gar a ser a terceira cidade galega; a
que ten maior porcentaxe de maio-
res de 64 anos, neste caso xa non das
7 cidades senón practicamente de
toda Galicia; a que ten menos por-
centaxe de poboación inmigrante,
nunha clara demostración do de-
clive económico que está a padecer
a nosa cidade; a que ten menos afi-
liación á Seguridade Social no sector
de poboación de entre 16 e 64 anos,
e é a cidade que maior número de
pensionistas ten xunto a Ourense,
con 223 pensionistas por cada mil
habitantes.

Todos estes datos demostran
que a nosa cidade está nun estado
agónico, coa pasividade dos nosos
gobernantes que, lexislatura tras le-
xislatura, sométense ás decisión po-

líticas dos seus partidos que case
sempre teñen opcións máis rendi-
bles electoralmente noutras áreas
do Estado.

Por iso en Marea Ártabra pensa-
mos que é hora de mudar esta situa-
ción, que é hora de que o goberno
municipal mire pola nosa cidade,
que se preocupe polo comercio local,
por desenvolver a actividade de
I+D+I, que favorezan o turismo da
natureza como sector xerador de ri-
queza e emprego, que defenda a eco-
nomía local, en definitiva que poña
a primeira pedra de cara a lograr o
despegue económico da nosa cidade.

Para lograr este obxectivo,
Marea Ártabra propón:

1.1 Política fiscal
Marea Ártabra como Organiza-

ción progresista que é debe tratar en
todo momento de que a política fis-
cal que se realice dende o concello
perda, en certo modo, o seu carácter
recaudatorio para converterse nun
sistema de redistribución da renda
favorecendo ás familias nunha situa-
ción máis precaria.

Así mesmo, dende o Concello de
Ferrol debe favorecerse ás empresas
de economía social, aquelas que uti-
licen enerxías renovables ou as vi-
vendas que instalen sistemas de
calefacción que utilicen preferente-
mente enerxía solar como sistema
de calefacción ou auga quente.

Por iso Marea Ártabra defende a
aplicación, nestes casos, da máxima
bonificación que permita a Lei no seu
sistema fiscal. En concreto para o IBI,
que é o imposto que maiores ingresos
produce ao Concello de Ferrol, propo-
ñemos as seguintes medidas:

1. Marea Ártabra defende a conxe-
lación real deste imposto. O ac-
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tual Goberno municipal pre-
sume desta conxelación que non
existe na realidade. Non temos
máis que comparar os recibos
da contribución do ano 2013 cos
do ano 2014 para comprobar
que en Ferrol pagamos máis
pola nosa vivenda. A falacia
desta falsa conxelación é que o
Goberno do Partido Popular non
está tendo en conta o incre-
mento anual no valor catastral
das vivendas, producido pola re-
visión dos valores catastrais apli-
cados no Estado Español.

2. É por iso que dende Marea Ár-
tabra propoñemos a rebaixa
do tipo impositivo na
mesma medida en que se ac-
tualice o valor catastral
anualmente de tal xeito que
a cantidade a pagar por
parte da veciñanza de Ferrol
sexa practicamente a mesma
todos os anos. Esta medida es-
tará en vigor mentres se man-
teña a crise económica.

3. Marea Ártabra fai unha aposta
decidida pola rehabilitación dos
edificios de Ferrol, en contrapo-
sición á política de vivendas no-
vas que, en gran medida, foi res-
ponsable da crise económica
sufrida dende o ano 2009. En
función diso, Marea Ártabra
propón a modificación do Art.
3 da Ordenanza Fiscal nº 1 do
Concello de Ferrol polo se-
guinte texto:

“Nos termos do artigo 73 do Real de-
creto lexislativo 2/2004 terán dereito
a unha bonificación do 50% os inmo-
bles que constitúan o obxecto da ac-
tividade das empresas de urbaniza-
ción, construción e promoción
inmobiliaria de obra nova e do 75%
nas obras de rehabilitación integral
dos edificios.”

4. No seu apoio ás empresas de eco-
nomía social Marea Ártabra es-
tablecerá unha bonificación no
ICO dun 25% a todos aqueles in-
mobles nos que se desenvolva
unha actividade económica de
economía social e creen un mí-
nimo de tres postos de traballo.

5. Marea Ártabra establecera un re-
cargo do 50% sobre todos aque-
les inmobles de carácter urbano
en estado de abandono e e ou
que foran obxecto de desafiuza-
mento por parte de entidades
bancarias.

6. Marea Ártabra, no seu afán de
darlle un impulso ao comercio
local e promover o aluguer do
locais baleiros e sen mante-
mento , estudará a posibilidade
de implantar un recargo no IBI
para todos aqueles locais comer-
ciais que estean máis de dous
anos sen alugar e os seus pro-
pietarios non lle fagan un man-
temento adecuado.

1.2. Remunicipalizacion dos servizos
públicos

Marea Ártabra considera que
debe ser o Concello quen preste di-
rectamente os servizos públicos á
súa veciñanza, logrando deste xeito
un abaratamento no custe do ser-
vizo (como exemplo na recollida do
lixo suporía non cobrarlle á veci-
ñanza de Ferrol polo beneficio em-
presarial recoñecido a Urbaser e non
cobrarlles o IVA dado que os servizos
públicos prestados directamente
pola Administración están non su-
xeitos a este imposto).

A prestación directa por parte
do Concello tamén suporía unha
mellor prestación do servizo, e a cre-
ación de postos de traballo por parte
do Concello de Ferrol.

Esta remunicipalización leva-
rase a cabo realizando un estudo de

todos os servizos públicos actual-
mente privatizados para, despois, se
é posible, pór en marcha os procesos
de publificación correspondentes,
para poder ofrecelos directamente,
con especial incidencia na compro-
bación dos posibles incumprimen-
tos contractuais por parte das
empresas concesionarias.

1.3. Orzamentos participativos
Recuperar como forma de actua-

ción os orzamentos participativos
que requirirán dunha elaboración
durante todo o ano, incrementando
anualmente a cantidade económica
que se decida mediante a participa-
ción.

1.4. Banca
Marea Ártabra comprométese a

que o Concello de Ferrol non traba-
llará con ningún banco que teña re-
alizado desafiuzamentos a persoas
ou familias en perigo de exclusión
social.

1.5. Emprego

1. Garantir que se cumpren as con-
dicións dos convenios laborais
en todas as empresas que traba-
llen para o Concello.

2. Daremos prioridade e fomenta-
remos as empresas que apostan
polo respecto cara ás cláusulas
sociais e os convenios.

3. Elaborar instrumentos concre-
tos para dar fin á cadea de sub-
contratación, no ámbito da con-
tratación pública.

4. Non contratar xamais empresas
temporais e suspender as rela-
cións ou contratos económicos
coas empresas que as contratan.

5. Cláusulas sociais: dende o punto
de vista da institución, compro-
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metémonos a inserir cláusulas
sociais nas compras públicas e
nas contratacións. En base ás de-
vanditas cláusulas, considérase
necesario profundar no compro-
miso co convenio correspon-
dente, nas medidas para garantir
a contorna, nos pasos para ga-
rantir a igualdade e nos compro-
misos para inserir ás persoas con
diversidade funcional no mer-
cado laboral.

5. Sacar bolsas públicas de traballo
para facer fronte ás necesidades
públicas e sociais con total trans-
parencia e actualización conti-
nua do estado da bolsa.

6. Formación: ofrecer medios para
a economía social e solidaria, así
como para a formación en torno
ao cooperativismo.

1.6. Comercio
Marea Ártabra fai unha aposta

decidida polo comercio local. Por
iso énos imposible entender como a
actual corporación puido asinar un
convenio que vai permitir construír
un gran centro comercial ás portas
do Barrio da Magdalena.

A construción deste centro co-
mercial que quere construír o Par-
tido Popular, co Alcalde ao fronte de
dita decisión e a anuencia de todos
os partidos que están representados
actualmente no Concello de Ferrol,
vai supor a estocada final para o Co-
mercio da Praza de España, Santa
Mariña, Canido, A Magdalena, En-
sanche e Recimil.

Marea Ártabra sitúase firme-
mente en contra de abrir novos cen-
tros comerciais de gran superficie;
por unha banda, porque as conse-
cuencias que se derivan da súa aper-
tura son graves e, por outro, porque
temos o desexo de impulsar e prote-
xer o comercio local.

Porque entendemos o comercio

dende a proximidade e a confianza:
os produtos que se producen na co-
marca de Ferrol non teñen cabida
no mercado global xeral porque os
custos de produción locais son moi
altos. Con todo, dende a perspectiva
dos mercados máis próximos, a pro-
dución autóctona pode ter un valor
engadido porque ao mostrar o que
hai detrás do produto realmente gá-
ñase a confianza da cidadanía, e
constrúese un modelo novo de rela-
cións dende a confianza.

Estas son as razóns que moven
a Marea Ártabra a apostar polo Co-
mercio local:

1. Ten un efecto beneficioso na
zona rural, nos barrios e na ci-
dadanía en xeral.

2. En concreto, impulsa barrios e
vilas cheas de vida, así como as
relacións persoais.

3. Posto que os circuítos que se re-
alizan abarcan distancias curtas,
é máis ecolóxico tanto dende o
punto de vista dos desprazamen-
tos das persoas, como no que
respecta á filosofía de quilóme-
tro cero ou para os produtos que
se comercializan.

4. Ofrece unha gran variedade de
posibilidades para a venda dos
produtos autóctonos.

5. Ademais crea postos de traballo,
xa que ofrece oportunidades de
emprego nos municipios.

6. O consumo de produtos autóc-
tonos ofrece a oportunidade de
repartir mellor a riqueza xerada
na zona e colabora co respecto
ao medio ambiente.

7. O comercio local é máis ecoló-
xico porque, en xeral, non está

pensado para os produtos da glo-
balización económica e, en par-
ticular, porque se minimiza o
gasto en transporte, xa que o te-
mos no propio municipio.

7. O comercio local ofrece a opor-
tunidade de vender produtos au-
tóctonos primando, entre outras
cousas, a calidade por riba do
prezo.

8. Cando se queren abrir grandes
superficies comerciais, menció-
nanse os postos de traballo que
se van crear pero, en xeral, es-
quécese a cantidade de persoas
que traballan xa no comercio lo-
cal e a importancia que teñen
para a economía do municipio.

As medidas que Marea Ártabra
propón para a potenciación do Co-
mercio local son:

1. O concello e as entidades comar-
cais, xunto coas asociacións de
comerciantes, deben apoiar a
elección a favor do comercio lo-
cal entre a cidadanía e impulsar
unha oferta comercial de cali-
dade, moderna, xusta e ecoló-
xica.

2. Consideramos primordial im-
pulsar a colaboración coas aso-
ciacións de comerciantes, así
como favorecer e impulsar pa-
sos e iniciativas que vaian en
consonancia co noso modelo so-
cial e económico, para os se-
guintes fins:

a. Campañas para divulgar a
elección a favor do comercio
local entre a cidadanía e
transmitir á sociedade as ra-
zóns de facelo.

b. Mellorar a calidade dos pro-
dutos e servizos que se ofer-
tan.
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c. Cando chega o momento da
xubilación, ofrecer axuda e
asesoramento profesional
tanto á persoa que se retira
como ao novo comerciante,
para que o establecemento
continúe aberto.

e. Seguindo pola senda da so-
beranía alimentaria, comer-
cializar os produtos autóc-
tonos, coa colaboración das
persoas produtoras do lugar,
a partir da proximidade e
da confianza.

f. Impulsar o mercado xusto.
g. Proxectos para gozar da pai-

saxe urbana: a medida que
aumenta o número de ten-
das que están a pechar, crece
tamén o aspecto gris e aban-
donado das rúas, en moitos
dos casos. Impulsar proxec-
tos para rehabilitar os esca-
parates dos comercios que
pecharon ou para que as
tendas que estean abertas
coloquen os seus produtos.

h. Constituír unha mesa de co-
mercio para a colaboración
permanente con persoas que
representen ao comercio e
hostalaría locais, así como
con todas aquelas persoas
interesadas que o desexen,
xa que a partir de aí pódense
tratar determinadas medidas
que citaremos máis adiante.
No caso de que non exista
unha asociación de comercio
e hostalaría locais, propor
que se forme unha e axudar
na medida do posible.

i. Patrocinar as actividades cul-
turais e sociais que organicen
as asociacións de comercio
e hostalaría locais e buscar
a forma de que conflúan coa
oferta municipal.

k. En colaboración coas aso-
ciacións de comercio e hos-
talaría locais, pór en marcha

investigacións, dentro do
municipio ou abarcando
toda a comarca, sobre o uso
dunha moeda local. Se se
estima conveniente, levalo
á práctica de forma coordi-
nada cos municipios e co-
marcas da contorna.

l. Impulsar o comercio local
e a colaboración entre as
persoas do municipio que
se adican á pesca, ao maris-
queo, á agricultura e á gan-
daría. As feiras, por exemplo,
serven para fortalecer o sec-
tor primario e, ao mesmo
tempo, atraen a persoas ata
o municipio, actuando de
motor do comercio e da hos-
talaría local.

m. É necesario dispor das in-
fraestruturas e os recursos
axeitados para organizar fei-
ras de carácter periódico.
Nese sentido, é imprescin-
dible determinar lugares e
horarios que se adecúen aos
costumes cotiáns dos cida-
dáns e das cidadás de cada
municipio. Nas feiras, dife-
renciar as persoas que ven-
den os seus propios produtos
das que actúan como inter-
mediarias. Así mesmo, axu-
dar a garantir que se cum-
pren os requisitos para ven-
der hortalizas e todos os de-
mais produtos. E, doutra
banda, facer espazo no mer-
cado para as novas instala-
cións.

n. Promover alianzas entre as
persoas que se dedican á
agricultura e a gandaría e
as que se dedican ao peque-
no comercio:

1. Impulsar medidas espe-
ciais para os pequenos
comercios que traballan
con produtos de alimen-
tación locais comprados

directamente.

2. Elaborar un catálogo lo-
cal ou comarcal sobre
os pequenos comercios
que venden unha por-
centaxe mínima de pro-
dutos comprados direc-
tamente ás persoas agri-
cultoras e gandeiras me-
diante un prezo xusto.

ñ. Necesítanse plans integrais
para construír sistemas lo-
cais de alimentación susten-
tables, xustos e sans. Para
iso, deben terse en conta to-
das as fases, é dicir, dende o
inicio da produción ata o
momento final de consumo.
Ademais, é interesante ta-
mén traballar outras pers-
pectivas como, por exemplo,
a gastronomía e o turismo.

o. A partir dunha colaboración
aberta entre os diferentes
axentes que participan en
cada fase, pódese organizar
un plan integral deste tipo,
que inclúa a creación de es-
pazos de encontro entre as
persoas agricultoras e gan-
deiras, persoas que se dedi-
can á pesca e o marisqueo,
a cidadanía en xeral, as aso-
ciacións de consumidores,
comerciantes, as asociacións
de desenvolvemento rural,
as asociacións de desenvol-
vemento económico e outros
axentes, administracións,
etc, aos que hai que engadir
a posta en marcha de pro-
xectos.

p. Impulsar a colaboración en-
tre as persoas produtoras
autóctonas, as que traballan
en hostalaría e as que se de-
dican á xestión cultural (ex-
posicións, concertos, obras
de teatro...).

q. Impulsar a colaboración en-
tre as asociacións de comer-
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cio xusto e o comercio e a
hostalaría locais.

r. Levar a cabo unha remode-
lación dos mercados locais
e impulsar plans para ga-
rantir unha oferta perma-
nente de produtos autócto-
nos. Da mesma forma, estu-
dar se o edificio do mercado
local ofrece a posibilidade
de incluír oferta cultural e
social; e se é posible, darlle
ese uso tamén.

s. Peonalizar as rúas sempre
que reverta en beneficio da
cidadanía, os peóns e os co-
merciantes locais.

Ao mencionar o comercio local,
adquiren especial relevancia os
mercados e as feiras locais orien-
tados a produtos agrícolas, gandei-
ros, da pesca e do marisqueo. Eles
constitúen tamén unha oferta im-
portante á hora de garantir, xunto
con outros comercios, unha oferta
integral á cidadanía.

Por tanto, os mercados locais ne-
cesitan tamén iniciativas concretas,
en moitos casos para terminar co
deixamento que viviron durante
anos e pasar a remodelarse en fun-
ción dunha oferta de calidade.

1.7. Turismo
Ferrolterra posúe un amplo

atractivo para turistas que elixen
este destino para o seu desfrute va-
cacional, pretendendo vivir unha ex-
periencia inesquecible; para o
turismo que non se conforma, que
quere ir máis aló, e vivir unha expe-
riencia na cal protagonice un autén-
tico desfrute gastronómico, cultural,
de natureza, de montañas e costas,
educativo, deportivo ou relixioso.

Ademais, a comarca de Ferrol
posúe todas as infraestruturas nece-
sarias para acoller e fomentar gran-
des eventos como congresos e
convencións, espectáculos musicais
e teatrais, campionatos deportivos,

entre outros. 
Por todo iso, Marea Ártabra fixa

como obxectivos na área de Tu-
rismo:

Atraer a un maior número de•
turistas, tanto estranxeiros como
locais, sempre tendo en conta a
capacidade de carga dos diferen-
tes produtos e recursos turísti-
cos.
Aumentar a estancia media dos•
visitantes e desestacionalizar a
oferta.
Incrementar e diversificar as in-•
fraestruturas turísticas en lugares
específicos, se fose necesario, a
fin de facilitar o desenvolvemen-
to da actividade turística.
Potenciar o Turismo Sustentable•
(ecoturismo, turismo de aventura
e turismo rural), como exemplo
de turismo alternativo, fronte
ao actual modelo turístico de
masas.
Impulsar unha oferta turística•
integral para toda Ferrolterra,
en base a tres eixes principais,
que condensan a diversidade de
produtos e experiencias que ofre-
ce o noso territorio:

Turismo cultural•
Turismo gastronómico•
Turismo de natureza•

O modelo de turismo que impul-
samos dende Marea Ártabra, ade-
mais de impulsar o coñecemento
dos lugares e recunchos de Ferrolte-
rra e da súa poboación, impulsará o
intercambio entre países e poboa-
cións do mundo.

O turismo de Natureza é o sector
turístico que máis rápido está me-
drando estimándose en mais de 3 mi-
llóns de persoas en España que
practican esta modalidade de tu-
rismo.

Ferrol e a súa bisbarra (dende
Miño a Ortigueira) contan cun dos
mellores entornos naturais para
practicar este tipo de turismo que,

ante todo, procura o mantemento, o
respecto e o coidado do contorno.

A promoción desta actividade
xunto á revitalización do noso patri-
monio histórico, tamén como fonte
de turismo, pode provocar un incre-
mento da actividade económica que
en moitos casos estímase por riba do
10% do PIB. Acadaríase, alén de pro-
mover un incremento da demanda
hoteleira e hostaleira durante todo
o ano -xa que este tipo de turismo
non diferencia de estacións climáti-
cas-, a creación de novas empresas
adicadas á promoción deste turismo
coa conseguinte creación de postos
de traballo nun sector aínda non ex-
plotado na nosa cidade.

É dicir, fronte ao turismo mer-
cantilista, defendemos un modelo
turístico sustentable, social, baseado
nos pobos e nas súas xentes.

O turismo, ademais de ser unha
ferramenta imprescindible para im-
pulsar a actividade económica de
municipios e comarcas, é unha oca-
sión inmellorable para dar a coñecer
a identidade de Ferrol no estran-
xeiro, así como un recurso para for-
mar espazos de solidariedade con
persoas doutros países.

O turismo é un dos únicos secto-
res que non pode deslocalizarse e
que crea postos de traballo. A nosa
oferta turística non pode levar a nin-
gún outro lugar. Por iso, debemos
ser conscientes de que ese recurso
ten límites e que non podemos ex-
plotalo insensatamente. Actual-
mente en Ferrol temos un factor ao
noso favor, e é que este recurso ten
aínda moita forza. Hai que aprovei-
tar esa forza para apostar por un tu-
rismo sustentable, prudente e
sensato. O turismo é unha realidade
de futuro para quen viven e traba-
llan nas súas cidades.

Á hora de realizar a nosa oferta
turística, non podemos desenvolvela
soamente sobre o que xa é coñecido,
as grandes cidades, e ocultar tras
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elas outros recursos e experiencias
que son tan bos ou mellores que os
que ofrecen as cidades. Debemos
dar a coñecer toda a Comarca de Fe-
rrol e por iso este proxecto precisa
da colaboración doutros Concellos e
da Xunta de Galicia

A nosa realidade é plural, tanto
xeograficamente, como en canto á
división urbano-rural, e ao dina-
mismo entre a cultura tradicional e
a moderna. A oferta turística que
queremos promocionar ofrece moi-
tas opcións, para ir desenvolvendo
un turismo diferenciador de Ferrol,
e para ir fortalecendo a identidade
propia máis aló das nosas fronteiras.

Debemos ter en conta que todo
turista que chega a Ferrol será por-
tavoz da nosa realidade; este tu-
rismo, en si mesmo, ademais de
atraer riqueza económica, ofrece
tamén a oportunidade de difundir
en todo o mundo a nosa riqueza so-
ciocultural.

Para a consecución destes ob-
xectivos consideramos como priori-
tarias as seguintes medidas:

1. Impulsar a coordinación entre
as diferentes oficinas de tu-
rismo, a fin de facilitar a activi-
dade turística, un abano com-
pleto de posibilidades que
contribúa ao incremento da es-
tancia media e do gasto turís-
tico.

2. Fomentar un proceso participa-
tivo cos diferentes axentes vin-
culados ao sector para a elabo-
ración dun Plan Integral de
Turismo Sustentable, que re-
colla as directrices a seguir polos
diferentes axentes que interve-
ñen na actividade turística, así
como polas institucións, implan-
tando os procesos necesarios
para o desenvolvemento do mo-
delo turístico polo cal aposta Ma-
rea Ártabra, sempre tendo en

conta marcos internacionais
como a Carta Europea do Tu-
rismo Sustentable.

3. Pór en marcha servizos de ase-
soramento e apoio económico a
persoas emprendedoras e pro-
xectos de economía social nas
áreas consideradas como priori-
tarias, para o desenvolvemento
do turismo de maneira susten-
table.

4. Promoción dunha formación tu-
rística de calidade, específica e
vinculada ao modelo de turismo
sustentable e alternativo que
apostamos por fomentar, para
asegurar unha maior calidade na
oferta. Esta formación específica
estaría enfocada tanto á sensibi-
lización da sociedade civil en xe-
ral como á adquisición de coñe-
cementos técnico-profesionais e
competencias laborais do tu-
rismo.

5. Desenvolvemento e implemen-
tación dun marco legal que pro-
mova a adopción de prácticas tu-
rísticas sustentables por parte
dos provedores de servizos tu-
rísticos nas diferentes áreas, so-
bre todo nas consideradas como
protexidas.

6. Establecemento de alianzas es-
tratéxicas con outros destinos
que teñen plans integrais de tu-
rismo sustentable, para fomen-
tar o intercambio de experien-
cias, ideas e formación con
outros especialistas do sector.

7. Traballar a oferta de Natureza
Ferrolterra na súa integridade,
creando para ela unha marca
distintiva. En efecto, a natureza
brinda a posibilidade dunha
oferta integral para todo o terri-
torio, incluíndo tanto o turismo

de costa como o de interior, e
experiencias como as ofrecidas
polo birding, os percorridos de
montaña, BTT, o surf, os agrotu-
rismos, os parques naturais, as
covas, etc.

8. Realización de campañas de in-
formación e sensibilización ci-
dadá sobre a importancia do tu-
rismo sustentable como factor
económico clave para a conser-
vación do patrimonio cultural e
natural.

9. Promoción da oferta turística lo-
cal enfocada ás viaxes de empre-
sas. Desenvolvemento de tou-
rings específicos.

10. Incentivación da oferta turística
para a mocidade, familias e per-
soas maiores de 55 anos.

11. Mellora dos accesos e sinaliza-
cións das rutas de montaña, cre-
ando unha rede que non coñeza
fronteiras entre os territorios e
se promocione como unha
oferta global, facendo fincapé
nas que enlacen os diferentes es-
pazos protexidos. O seu mante-
mento sería fonte de traballo no
medio rural.

12. En colaboración coa área espe-
cífica de Goberno competente
na materia, realizar un estudo e
proposta de mellora do modelo
de transporte actual, a fin de ga-
rantir a súa adecuación ás dife-
rentes necesidades existentes
(tanto da poboación estable
como do turismo), en base a cri-
terios de eficiencia económica e
ambiental.

13. Impulsar dende o concello a cre-
ación dunha plataforma virtual
nacional única para a promo-
ción dos recursos turísticos.
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14. Apoio económico e asesora-
mento ao agroturismo, como
exemplo de turismo sustentable
e fonte de desenvolvemento ru-
ral.

15. Establecer un plan estratéxico
para fomentar a equidade entre
mulleres e homes e a autonomía
socioeconómica das mulleres, a
través das opcións de traballo e
autoemprego que ofrece o tu-
rismo.

16. Pór en marcha servizos de ase-
soría e axudas económicas para
proxectos baseados na economía
social e solidaria en zonas prio-
ritarias, para que o desenvolve-
mento do turismo sexa susten-
table.

17. Fomentar a formación turística
concreta de calidade, ligado a un
modelo de turismo sustentable
e alternativo, para asegurar que
a calidade da oferta sexa mellor.

18. Fortalecer a cociña, a gastrono-
mía e a oferta de produtos lo-
cais, aproveitando o atractivo
que a nosa cociña e os nosos es-
tablecementos típicos (mesóns,
asadores, restaurantes famo-
sos...) suscitan fóra de Ferrol. Es-
pecialmente, fomentar as nosas
festas gastronómicas, feiras e
concursos locais.

19. Con algunhas outras metas dos
plans integrais de turismo sus-
tentable, fomentar relacións
para o intercambio de experien-
cias, ideas e formación, colabo-
ración ou irmandamento.

20. Facer campañas para dar a co-
ñecer a importancia do turismo
sustentable e sensibilizar á po-
boación, para difundir que o tu-
rismo é un elemento económico

fundamental para a conserva-
ción do patrimonio cultural e
natural.

21. Impulsar percorridos históri-
cos (Camiño de Santiago, Santo
André de Teixido…). Para iso,
protexeranse e promociona-
ranse os distintos camiños de Fe-
rrolterra, dando a coñecer al-
gúns dos lugares máis
representativos da nosa co-
marca.

22. Axuda económica e asesoría
para fomentar as granxas-escola,
para fomentar o aspecto lúdico
e educativo do contacto coa na-
tureza, dende a perspectiva do
desenvolvemento sostible.

23. Impulsar recursos e proxectos
para dar a coñecer a oferta so-
ciocultural de Ferrolterra.

24. Para mellorar as condicións dig-
nas desta área, tomar esta área
en conta nas subvencións que
poidan darse ou nos proxectos
que se impulsen.

25. Fomentar a creación de empre-
sas, ben sexan de economía so-
cial ou de autoemprego, adica-
das directamente ao turismo,
ben como guías turísticos, ben
como promotores do turismo de
natureza, polo que a Comarca
de Ferrol debe facer unha aposta
decidida.

1.8. Industria
Deixando ben claro a aposta de-

cidida que dende Marea Ártabra se
fai do sector naval como motor da
nosa economía, tamén hai que sa-
lientar a necesidade dunha diversi-
ficación industrial que non nos faga
dependentes das decisión políticas
que nos últimos anos veñen caracte-
rizando o desenvolvemento deste

sector estratéxico de Ferrol.

1.8.1 I+D+I
Segundo os datos, en xeral, a

nosa industria ten un nivel tecnoló-
xico intermedio ou intermedio-
baixo, en contraste co alto nivel que
teñen os nosos investigadores e in-
vestigadoras e o papel que está a
xogar a Universidade.

Marea Ártabra fai unha aposta
firme polo I+D+I (investigación, des-
envolvemento e innovación) de cara
a que as empresas impulsen a com-
petitividade baseada no valor enga-
dido, na innovación, en lugar de
basearse nos custos do traballo,
teñen que garantir unha aposta
firme e permanente a favor da
I+D+I, para aumentar o seu nivel
tecnolóxico.

Nese sentido, as institucións
tamén teñen algo que ver niso pois
poden investir directamente na
I+D+I ou premiar a aposta pola
mesma coa súa política fiscal.

Non podemos consentir, como
vén sucedendo nos últimos tempos,
que investigadores e investigadoras
formadas na nosa cidade, que aca-
dan premios internacionais, se
vexan na imposibilidade de plasmar
a súa investigación na práctica, pola
ausencia de financiamento e de em-
presas da nosa Comarca que poidan
desenvolver os seus proxectos.

O Concello de Ferrol debe impli-
carse nesta actuación de cara a lo-
grar que todo o proceso produtivo,
é dicir, a investigación, o desenvol-
vemento do proxecto e a distribu-
ción, se fagan dende empresas
instaladas na nosa cidade.

É certo que os concellos non
teñen capacidade normativa nesta
materia, pero o Concello de Ferrol si
pode ser o dinamizador de conve-
nios entre Universidade-Empresas-
Administracións que garantan que
todo este proceso produtivo se leve
adiante en Ferrol.
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A universidade non pode ser a
gran esquecida dos nosos gobernan-
tes. Non se trata dunha institución
á que veñen a estudar uns cantos ra-
paces e rapazas que logo marcharán
a outro sitio a desenvolver o seu tra-
ballo. A Universidade debe ser o
motor do que a cidade se debe servir
para fixar poboación.

Temos que lograr que o noso es-
tudantado vexa Ferrol como unha
oportunidade onde desenvolver a
súa aprendizaxe, como unha opor-
tunidade de atopar emprego estable
e un lugar onde fixar a súa residen-
cia futura.

1.8.2. Posta en valor e desenvolvemento
dos sectores primarios

Centrados nos recursos da Ría e
da zona rural, camiñando cara a so-
beranía alimentaria, desenvolvendo
políticas que aposten pola evolución
dos ciclos de produción, distribu-
ción e consumo de alimentos cara
patróns de escala máis local, come-
zando a implantar este modelo
dende a contratación pública (come-
dores escolares, catering…), e apos-
tando polo desenvolvemento e
ampliación da actividade dos merca-
dos de abastos locais (horarios, pro-
dutos, infraestruturas…).

1. Fomentar proxectos indus-
triais que reduzan o con-
sumo enerxético, respecten
o medio ambiente e xeren
emprego verde.

2. Impulsar iniciativas para
basear o desenvolvemento
da industria agroalimenta-
ria local en materias primas
producidas no lugar e para
o mercado local. Ofrecendo
un compromiso coas condi-
cións laborais das produtoras e
produtores, e dando informa-
ción ampla e transparente á ci-
dadanía.

3. As empresas que reciban
subvencións públicas deben
comprometerse a quedar no
territorio e, de non ser así
deberán devolver as subven-
cións.

Poderiamos falar dentro da eco-
nomía social de ideas forza tales
como:

Apropiación sostible e co-•
munitaria dos recursos.
Traballo cooperativo.•
Comercialización xusta.•
Consumo responsable.•
Finanzas éticas.•
Moeda social.•
Distribución responsable.•
Compra pública responsa-•
ble.
Promover mecanismos de•
participación cidadá dende
a economía social.

A ESS recórdanos que non pode
existir auténtica democracia política
sen democracia económica, e que
esta democracia económica debe
operar tanto a escala micro (as em-
presas teñen que ser democráticas)
como macro (as grandes opcións
económicas debemos tomalas colec-
tivamente como sociedade), evolu-
cionando así dende un homo
economicus cara a un homo cooperans.

A cuestión clave neste punto é
se dispoñemos dos instrumentos de
intervención axeitados a esta nova
época en que a administración non
pode aparecer como axente todopo-
deroso ante os retos sociais, en moi-
tos casos nin sequera como axente
principal ou hexemónico.

Sabemos, por exemplo, de figu-
ras e instrumentos de intervención
facilitadores dunha acción máis di-
recta por parte da administración,
ou dunha acción concertada entre
administracións públicas diversas.
Referímonos a consorcios, empresas
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públicas, fundacións ou outros ins-
trumentos que buscaron sempre fa-
cilitar que a intervención pública
puidese adaptarse a realidades que
esixían axilidade, inmediatez ou fle-
xibilidade na intervención, ante as
rixideces dos marcos burocráticos e
administrativos. Pero agora non es-
tamos a pensar neste tipo de instru-
mentos. Agora a cuestión é se
dispoñemos de ferramentas de in-
tervención que permitan a xestión
compartida, conxunta, de recursos
entre administración e sociedade na
escala local, a xestión por parte de
entidades da sociedade civil de re-
cursos que son públicos, ou a xes-
tión comunitaria de recursos
comunitarios (commons).

É evidente de novo que as cou-
sas non poden facerse de calquera
xeito, que necesitan garantías ante
a xestión do público. Entón, a pre-
gunta é como facer posible o desen-
volvemento de novas formas de
xestión dos recursos públicos (como
a xestión cívica, por exemplo, ou as
empresas comunitarias) sen perder
as necesarias garantías de control
sobre o uso que se fai destes recur-
sos.

Recoñezamos pois por un lado
que a cidadanía organizada é a ver-
dadeira protagonista desta onda;
polo outro, admitamos que as enti-
dades locais constitúen un espazo
de oportunidade para o fomento da
ESS.

1.9. Propostas concretas para
Ferrolterra

1.9.1. Economía de mercado

1.9.1.1. Pequena economía local
Sector primario

• En Galicia a agricultura fami-
liar ten un peso maioritario no
mundo rural. Tradicionalmente o mi-
nifundio foi unha barreira impor-
tante para o crecemento agrario na

agricultura capitalista e de feito,
dende a entrada na Comunidade Eco-
nómica Europea tivemos un aban-
dono continuo de terras agrarias e
peche de explotacións. En Ferrolterra
as pequenas explotacións familiares
están en franca decadencia e os siste-
mas de comercialización actuais non
permiten que unha familia con
horta, sen ser agricultores, comercia-
lice os seus excedentes de froita,
horta, ovos, etc, dun xeito doado,
senón mediante importantes atran-
cos e barreiras que a fan inviable .

Propoñemos:
• Estudar como se comerciali-

zan os excedentes de produción
agraria nos mercados locais en Gali-
cia e en Europa.

• Crear un selo de produto agra-
rio local que permita ás familias co-
mercializar directamente os seus
produtos sen que esta actividade
eventual sexa considerada activi-
dade mercantil. Simplemente terían
que solicitar o selo e cuantificar o
produto vendido con cantidades e
datas.

Para fortalecer os mercados lo-
cais e comarcais, especialmente en
alimentación, utilizaríamos este
selo ou certificación local parti-
cipativa, tamén chamada certifica-
ción alternativa, diferenciada das
certificacións convencionais de
axencias. Incluso poderíase implan-
tar con este procedemento unha cer-
tificación ecolóxica local que
cumpra coas normas ecolóxicas,
pero con procedementos simples de
verificación, trámites sinxelos, cus-
tos mínimos e que normalmente in-
clúen un proceso educativo e de
control social que involucra aos ac-
tores da cadea produtiva (produto-
res/as e consumidores/as). Esta
forma de certificación non ten un
custo directo ao produtor, tampouco
ten como meta principal a exporta-
ción dos produtos, pois está pensado
para mercados locais e comarcais.

Comercio
• A globalización coas novas for-

mas de consumo controlado polas
grandes corporacións e mesmo as
novas tecnoloxías están a dificultar
enormemente a viabilidade das eco-
nomías locais, do comercio polo
miúdo e do intercambio local. Non
temos máis que visitar moitas das
nosas vilas e cidades para compro-
balo (por exemplo Ferrol). Ademais
de afectar aos locais como activi-
dade económica, empobrecen a vida
social e comunitaria de toda a pobo-
ación.

Como medida para protexer e
potenciar ao/á empresario/a local
propoñemos a posta en marcha
dunha moeda local/social oxida-
ble, propoñendo á cidadanía que de
xeito voluntario permita o pago a lo
menos dunha parte do prezo do ben
ou servizo intercambiable na moeda
local. O concello permitiría o pago
de impostos e taxa na moeda local,
na mesma proporción que utilice o
contribuínte nas súas transaccións.
Por exemplo, se un/unha comer-
ciante admite o pago en moeda local
nun 30%, o concello permitiríalle o
pago de tributos nun 30% en moeda
local. É unha alternativa para viabi-
lizar a pequena economía local.
Poder utilizar un sistema mixto de
moeda local/euros permitirá fideli-
zar clientela e superar as barreiras
de entrada que presenta a economía
de mercado e fixar poboación. As
persoas poden así cubrir as súas ne-
cesidades vitais e mellorar a cali-
dade de vida aínda que non teñan
diñeiro. Este sistema prevén a mar-
xinación e a degradación dos víncu-
los sociais e comunitarios. Beneficia
aos sectores sociais con menos re-
cursos económicos, e tamén incre-
menta moito o acceso a bens e
servizos por parte de todas e todos.

Potenciar e patrocinar a crea-
ción dun mercado local para todos
os establecementos e persoas que
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participen na moeda local utili-
zando as novas tecnoloxías para fa-
cilitar os intercambios. Pódese así
dinamizar o pequeno comercio
local tan castigado polas grandes
superficies.

1.9.1.2. Economía social e solidaria
• Colaborar e apoiar o coopera-

tivismo agrario tradicional local
(Cooperativa de Serantes, do Val...),
xa que grazas a este tipo de coope-
rativas a agricultura familiar e
mesmo a vida rural puido sobrevi-
vir. Facilitar a vida no rural (tenda
de proximidade, prestación de servi-
zos ás persoas, uso comunitario da
maquinaria…) e mesmo finan-
ciando proxectos agrarios e de cali-
dade de vida (sección de crédito).

A produción agraria artesanal e
cooperativa é unha garantía da Se-
guridade Alimentaria e de calidade
de vida.

• Apoiar a creación de coopera-
tivas de educación medioam-
biental, priorizando as declaradas
sen ánimo de lucro, mediante a faci-
litación de avais para financiar a cre-
ación e a actividade, e incluso coa
participación no capital da coopera-
tiva. A finalidade sería educarnos na
preservación de espazos naturais, a
organización de viaxes responsables
coa rede de turismo responsable, e
o establecemento de casas e alber-
gues rurais que dean unha alterna-
tiva ao consumo de masas de sol e
praia.

• Promover e apoiar a creación
de explotacións e cooperativas de
produción ecolóxica, para a pro-
dución e consumo de alimentos li-
bres de agrotóxicos, e porque existe
un mercado emerxente en todo o
mundo.

• Promover a formación agra-
ria, en especial a agricultura ecoló-
xica, para todas as persoas
interesadas.

• Promover e axudar á consoli-

dación dos hortos urbanos (como
os de Canido e Caranza) e apoiar o
coidado comunitario de parques e
xardíns, permitindo que sexa a po-
boación do barrio e da parroquia a
que xestione estas áreas.

• Organizar mercados agrarios
locais e comarcais periodicamente,
recuperando a tradición das feiras
(Feira do Dous, Feira do Trece…).

• Promover e apoiar cooperati-
vas recicladoras de materiais de re-
fugallo (Fundación Traperos de
Emaús), intercambio de roupa con
moeda comunitaria (Tenda de troco
de Caranza).

• Promover para a cidadanía
cursos de educación en economía
solidaria. A Educación Solidaria de-
bería estar orientada ao empodera-
mento propio e recíproco, formal e
non formal, en todos os niveis de en-
sino, e en todos os sectores da socie-
dade e do goberno. A educación
solidaria promove a acción e a inves-
tigación participativa como funda-
mento do facer educativo. A
Educación Solidaria e o coñece-
mento deberían ser gratuítos, libres
da tendencia política, cultural, reli-
xiosa e económica dominante, e de-
berían aportar unha educación vital
e inclusiva, orientada aos pobos, na
que o coñecemento local está plena-
mente integrado con respecto á
ciencia moderna adaptada á Econo-
mía Solidaria.

• Organización de feiras de
Economía Solidaria: Invitación a
participar a persoas emprendedoras
de proxectos de Economía Solidaria,
cooperativas consolidadas, precoo-
perativas, empresas autoxestiona-
das, grupos comunitarios de
consumo, grupos de produción,
asociacións de produtores autóno-
mos etc.

Cada iniciativa de economía so-
lidaria contará cun espazo para ofre-
cer e comercializar os seus produtos
(bens o servizos) durante os días de

duración do evento. Amais, faranse
actividades de formación e inter-
cambio de experiencias entre as per-
soas participantes. O obxectivo das
Feiras é mostrar como “outra eco-
nomía é posible”, centrada en va-
lores como a solidariedade, a axuda
mutua, a cooperación, o consumo
responsable e a xusta distribución e
comercialización.

• Economía solidaria e servi-
zos ás persoas

Promover e apoiar a creación de
empresas de Economía Social que
busquen a integración das persoas
desfavorecidas e /ou expulsadas do
mercado de traballo. Ten por obxec-
tivo buscar o interese xeral da co-
munidade, a promoción humana e a
integración social da cidadanía, a
través da xestión e desenvolve-
mento de diferentes actividades
(agrícolas, industriais, comerciais e
de servizos), que teñen o fin da in-
serción laboral das persoas en situa-
cións de desvantaxe.

• Integración laboral da xu-
ventude desempregada cualifi-
cada

Promover e apoiar a creación de
cooperativas de traballo aso-
ciado, sobre todo de persoas cunha
formación de tipo profesional e uni-
versitario que estean en situación de
paro ou ocupando profesións sen
cualificar que nada teñen que ver co
seu perfil profesional.

Teñen que estar fortemente
apoiadas pola administración local
a través de medios como as Cláusu-
las Sociais dos contratos licitados
polo concello e a participación no
mercado social local anteriormente
descrito, sendo así un sistema de
apoio e complemento aos servizos
públicos.

• O Concello de Ferrol contra-
tará ás cooperativas sociais, a tra-
vés de licitacións públicas e
convenios con cláusulas sociais (en
Italia por exemplo moitos conce-
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llos estipulan acordos directos coas
cooperativas sen licitacións, son as
chamadas “COOPERATIVAS SO-
CIAIS DE TIPO A“).

• Moeda social
Creación dunha moeda comuni-

taria preferentemente oxidable.
Son unha alternativa para viabi-

lizar a pequena economía local.
Poder utilizar un sistema mixto de
moeda local/euro permitirá fidelizar
clientela e superar as barreiras de
entrada que presenta a Economía de
mercado. As persoas poden así cu-
brir as súas necesidades vitais e me-
llorar a calidade de vida aínda que
non teñan diñeiro. Prevén a marxi-
nación e a degradación dos vínculos
sociais e comunitarios.

Poderíase estudar a posibilidade
de pagar parte dos salarios dos con-
celleiros e concelleiras en moeda so-
cial (na cidade inglesa de Bristol o
alcalde cobra integramente o seu
soldo na moeda local que se chama
Bristol pound).

• Finanzas éticas
Chegar a un acordo con FIARE e

Coop 57 para financiar a emprende-
dores da Economía Social local, cre-
ando para tal fin un Fondo
Monetario Local que avale a em-
presas de Economía Social. Se unha
iniciativa emprendedora supera os
controis da comisión técnica e social
das entidades de finanzas éticas, o
concello avalaría o préstamo que as
entidades de finanzas éticas lle con-
cedan aos promotores.

Fomento e dinamización dun
Grupo Local de Inversores Éti-
cos. Este grupo traballaría a nivel
micro e poderían organizarse como
unha asociación (por exemplo “O
Peto”). O seu obxectivo é financiar e
apoiar na xestión a pequenos/as pro-
fesionais, artesáns/ás, produtores/as,
etc, que precisaran un pequeno
préstamo, como por exemplo, para
adquirir ferramenta.

Economía pública
Aquí entraría a remunicipali-

zación dos servizos básicos
como a auga, a xestión do lixo ou
o transporte público, que serían
prestados directamente polo con-
cello mediante formas de xestión
directa e non indirectas, como se
fai agora mediante sociedades mix-
tas.

Promoveríanse as escolas-
obradoiro para formar a veciños
e veciñas, que serían logo contra-
tados/as polo concello sobre a base
dunha baremación para prestar
servizos en todos aqueles ámbitos
que non se tivese producido un
proceso de licitación.

Economía filantrópica
Evitar a filantropía de grandes

corporacións e tender á filantropía
de pequenas empresas e persoas
que de xeito voluntario a presten.
Esta filantropía poderíase remune-
rar en parte con moeda social ou
no caso das empresas ou autóno-
mos con deducións nas cotas dos
tributos locais.

41

Marea Ártabra

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 41



A
 M
A
RE

A
 T
RA

E 
IG
UA

LD
A
DE

 E
 D
EM

OC
RA

CI
A

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 42



Temos que comezar recoñe-
cendo os dereitos conquistados para
as mulleres grazas aos anos de loita
feminista. Pero tamén é preciso par-
tir do feito de que as mulleres seguen
sen ser cidadás de pleno dereito. Esta
é unha realidade constatada tamén
polo movemento feminista e no
marco das reivindicacións e accións
que desenvolve a rede internacional
de loita contra a pobreza e a violen-
cia, Marcha Mundial de Mulleres.

Esta desigualdade estrutural
visibilizámola día a día nunha reali-
dade marcada polas múltiples for-
mas de violencia que sofren as
mulleres, polas vulneracións cons-
tantes do dereito a decidir sobre os
seus corpos, pola desigual incorpo-
ración ao mercado de traballo e á
vida pública, polo precario e des-
igual exercicio dos coidados.

Todo o exposto anteriormente
esixe que o modelo económico e
social da nosa cidade, é dicir, o mo-
delo de desenvolvemento, sexa cues-
tionado na súa integridade.
Queremos redefinir como queremos
vivir, que é o importante, que é nece-
sario e que non. As tarefas social-
mente importantes e necesarias
deben ocupar un lugar central, e as
que son socialmente prexudiciais han
de ser marxinadas. O coidado das per-

soas e as súas necesidades teñen que
ser unha prioridade política e social.

Dende Marea Ártabra e fronte
aos modelos institucionais pasados,
queremos facer propostas concretas
para avanzar cara a un obxectivo:
un novo modelo de relacións so-
ciais entre mulleres e homes,
construído sobre unha repartición
xusta e equitativa dos espazos e os
recursos, da toma de decisións, do
coidado, do traballo remunerado, en
definitiva da vida; dos dereitos e das
obrigas de todos e todas.

Este novo modelo de relacións
sociais necesita de propostas en
todos os ámbitos do programa de
Marea Ártabra e así veranse reflecti-
das ao longo do mesmo, xa que non
entendemos que a parcialización das
políticas de igualdade poida abrir es-
pazos de incidencia cara a un novo
modelo de organización social. 

É necesario que o feminismo
estea presente na análise inte-
gral da realidade para facer pro-
postas tamén en base a esa visión en
todos os ámbitos.

Por iso, adquirimos como com-
promiso principal a construción dun
novo modelo de goberno que faga re-
alidade a igualdade entre mulleres e
homes, e que integre de forma efec-
tiva a perspectiva das mulleres en
todas as políticas públicas, dotándose
para iso dos medios organizativos,
técnicos e económicos necesarios.

Definimos a continuación as
nosas propostas para lograr estes ob-
xectivos.

1.1. Propostas de reordenamento
institucional

1. Reformular o actual Consello
Sectorial da Muller nun orga-
nismo resolutivo que traballe a

prol da igualdade da vida muni-
cipal e no concello.

2. Abrir un proceso de diálogo cos
municipios da mancomunidade
para reformar os servizos da
Casa de Acollida, a Casa da
Muller e o Centro de Infor-
mación á Muller -CIM.

3. Reformular, mediante un pro-
ceso de participación cidadá, os
obxectivos, dotación e progra-
mación da Casa da Muller e da
Casa de Acollida a Mulleres Víti-
mas de Violencia Machista. No
caso de conseguir mancomunar
estes servizos, o proceso de par-
ticipación para a súa reorienta-
ción sería comarcal.

1.2. Propostas de implementación de
políticas de igualdade

1. Convocar un “Foro Cidadán
pola Igualdade” para reorien-
tar e impulsar o III Plan de Igual-
dade do Concello de Ferrol, que
contemple un Plan municipal
contra a violencia de xénero,
con especial atención á proble-
mática dos e das menores.

2. Impulsar o III Plan de Igual-
dade como un proceso diná-
mico e participativo encami-
ñado ao cambio social necesario
e que sitúe o compromiso coa
igualdade de mulleres e ho-
mes como un valor central
da cultura política, dotando á
institución dos recursos necesa-
rios para que o devandito com-
promiso sexa real.

3. Fomentar o tecido asociativo e
fortalecer a participación no ám-
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bito público. Creación dunha Es-
cola de Empoderamento.

4. Coordinación interdisciplinar
para conseguir o obxectivo “Po-
breza Cero” no concello de Fe-
rrol, a día de hoxe fortemente
feminizada.

5. Impulsar orzamentos sensi-
bles ao xénero que recollan as
propostas políticas necesarias
para facer fronte ás desigualda-
des en cada área de goberno.

6. Proporcionar facilidades para
que o persoal municipal poida
conciliar a vida laboral coa
vida persoal, ao obxecto de fo-
mentar o empoderamento das
mulleres e a corresponsabili-
dade dos homes nas tarefas de
coidado.

7. Implantar un modelo de xes-
tión pública que transversa-
lice a perspectiva feminista,
partindo dos elementos que si-
túan ás mulleres en diversas
posicións de desigualdade,
como condición a superar no
deseño das políticas públicas.

8. O impulso e apoio da economía
social e solidaria e outras ini-
ciativas que incorporen a pers-
pectiva de xénero no seu fun-
cionamento e posibiliten unha

menor dependencia no con-
sumo e no acceso aos recursos
nos mercados capitalistas.

9. Impulsar medidas para corres-
ponsabilizar aos homes no
exercicio das tarefas de coi-
dado, que son unha responsa-
bilidade que corresponde a to-
dos e todas, e non un labor
exclusivo das mulleres que te-
ñan que encargarse de conciliar
con outras facetas das súas vi-
das.

10. Dar os pasos necesarios para co-
mezar a garantir o dereito que
temos todas as persoas a ser
coidadas.

11. Impulsar a idea de que traba-
llo non é só emprego, senón
toda actividade necesaria para
o mantemento da vida social,
desenvolvendo índices máis
amplos que a renda percapita
que nos permitan analizar a
vida no seu conxunto.

12. Establecer cláusulas, isto é,
principios de igualdade, nas
contratacións e nas subven-
cións, e establecer indicadores
para o seguimento.

13. Inseriremos o enfoque do xé-
nero nas subvencións. Non
se axudará economicamente as
actividades que discriminen
polo sexo, teranse que prever
accións concretas para fomen-
tar a participación das mulle-
res, etc.

14. Pór en funcionamento servizos
de asesoramento e apoio para
facer viables as cooperativas
de mulleres, centrando espe-
cialmente a atención en secto-
res feminizados.

15. Desenvolver accións formativas
destinadas a mulleres do ám-
bito rural; por exemplo, relati-
vas ao cooperativismo, así
como ás opcións e alternativas
que as mulleres, como agricul-
toras, teñen ao seu alcance.

16. Empregaremos unha linguaxe
e imaxes non sexistas e in-
clusivos nas comunicacións,
nos impresos e documentos do
concello, no ámbito da comu-
nicación exterior do concello
(revistas, notas de prensa, ban-
dos nas relacións exteriores) ou
nas aparicións públicas (de-
legación mixta, paritaria, di-
versa...) da entidade.

17. Rescatar para a xestión pú-
blica o Servizo de Axuda no
Fogar (SAF) garantindo as con-
dicións dignas das traballadoras
e priorizando a participación
de organizacións de economía
solidaria.

18. Rematar con calquera situación
de maltrato laboral no con-
cello e dar visibilidade aos tipos
de situacións que poden favo-
recer esta lacra, establecendo
un protocolo de actuación que
facilite a denuncia da situación
e a protección da vítima.

19. Crear un código ético baseado
na perspectiva de xénero
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como guía para os grupos
do goberno e grupos

municipais de
oposición.

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 44



como guía para os grupos do go-
berno e grupos municipais de
oposición.

20. Recoñecemento dos coidados
familiares como unha achega
á economía real.

21. Programas de fomento da igual-
dade coa colaboración das co-
munidades educativas, entida-
des culturais e deportivas.

1.3. Propostas de implementación de
políticas de saúde para as mulleres e
garantía de dereitos sexuais e
reprodutivos

Entendemos este apartado
como un enfoque global da
saúde das mulleres do noso con-
cello. As mulleres ao longo das dis-
tintas etapas da vida precisan
atención e coidados específicos da
saúde. Moitos destes coidados están
vinculados aos dereitos sexuais e
reprodutivos. Dende o concello ve-
larase pola saúde das ferrolás
dende a súa especificidade,
sendo conscientes de que as mulle-
res desenvolven distintas necesida-
des ao longo de toda a súa vida,
biolóxica, sexual e reprodutiva.
Unha atención que vai favorecer a
saúde de toda a Comunidade. O diá-
logo, cooperación e coordinación
coa área sanitaria da que forma
parte este concello, será esencial

para conseguirmos os obxectivos
que perseguimos.

1. Programación en coordinación
coas institucións competentes,
de actividades de promoción e
prevención da saúde repro-
dutiva e sexual das mulleres
dende a adolescencia ata o cli-
materio, incluíndo anticoncep-

ción e aborto.

2. Creación dun Observatorio
Municipal da Saúde das Mu-
lleres (anexo I) cun apartado
específico para a observación
obstétrica no noso municipio.
Neste último caso, trataríase
dun organismo multidiscipli-
nar que nace da necesidade
dun control público que vele
porque na area sanitaria de Fe-
rrolterra se garanten os derei-
tos das mulleres e das crianzas

durante o embarazo, o parto e
o puerperio.

3. Programas municipais, en coor-
dinación coas institucións com-
petentes, para o diagnóstico
precoz do cancro xinecoló-
xico e de mama, e diagnóstico
precoz de enfermidades de trans-
misión sexual.

4. Programa de saúde materno in-
fantil (anexo II), incluíndo obra-
doiros de maternidade (anexo
III) co obxectivo de achegar unha
combinación de experiencias de
aprendizaxe planificadas e desti-
nadas a facilitar comportamentos
saudables nun colectivo suma-
mente vulnerable: as nais e as
crianzas.

5. Punto de Atención á Lactan-
cia que incluiría Servizo de Aten-
ción de Consultas de Lactancia,
Servizo de Préstamo de Extracto-
res de Leite Materno, Biblioteca
de Lactancia e Crianza Natural.

6. Programa de saúde na meno-
pausia ou climaterio, que inclui-
ría atención e información para
as distintas problemáticas que
presenta esta etapa. Programas
específicos de educación para a
alimentación, o exercicio físico e
a sexualidade.
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Creación dun
Observatorio Municipal

da Saúde das Mulleres cun
apartado específico para a
observación obstétrica no

noso municipio. 
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Anexo I: Observatorio Municipal da
Saúde das Mulleres

Trataríase dun organismo multi-
disciplinar que nace da necesidade
dun control público que garanta que
na area sanitaria de Ferrolterra se
respectan os dereitos das mulleres
ao longo de toda a súa vida bioló-
xica, sexual e reprodutiva, con espe-
cial incidencia nos dereitos das
mulleres e das crianzas durante o
embarazo, parto e puerperio.

O Observatorio estará formado
por cinco profesionais con anos
de experiencia tratando o tema
dende perspectivas multidisciplina-
rias:

avogada feminista especializada•
en saúde da muller
psiquiatra infanto-xuvenil e pe-•
rinatal
xinecóloga•
fisioterapeuta especialista en•
suelo pélvico
matrona especialista en lactan-•
cia materna

Este organismo cumprirá as se-
guintes funcións:

Servir de canle de comunicación•
entre as institucións sanitarias,
colectivos profesionais e asocia-
cións de usuarias e promover a
colaboración entre estes tres
sectores para lograr que se cum-
pran os dereitos á saúde sexual
e reprodutiva das mulleres. No
caso da área de obstetricia, os
dereitos das mulleres e das
crianzas.
Formular recomendacións ás•
institucións sanitarias, sempre
avaladas tanto pola evidencia
científica como pola lexislación
sobre dereitos humanos.
Actuar como órgano de reco-•
llida, análise e difusión de infor-

mación relativa aos niveis de
saúde da poboación de mulleres
na etapa do climaterio, e ás ne-
cesidades e problemática que
enfrontan.
Actuar como órgano de reco-•
llida, análise e difusión de infor-
mación relativa aos niveis de
saúde da poboación de mulleres
novas, necesidades e problemá-
tica que enfrontan.
Actuar como órgano de reco-•
llida, análise e difusión de infor-
mación relativa ao parto
respectado (anexo IV) así como
da violencia obstétrica, ao
tempo que como órgano avalia-
dor das medidas adoptadas
tanto para garantir un parto res-
pectuoso como para erradicar
este tipo de violencia de xénero.
Elaborar un informe anual•
sobre a incidencia do parto res-
pectado así como da violencia
obstétrica en Ferrol.
Manter relaciones co resto dos•
concello da comarca de Ferrolte-
rra, entendendo que se propón
un observatorio de ámbito co-
marcal.

Anexo II: Saúde Materno Infantil
A través do programa de saúde

materno infantil se achega unha
combinación de experiencias de
aprendizaxe planificadas e destina-
das a facilitar comportamentos sau-
dábeis nun colectivo sumamente
vulnerable: as nais e os/os bebés. Ten
como principal finalidade a mellora
cualitativa da saúde das familias
centrándose no desenvolvemento
de actitudes e comportamentos po-
sitivos que configuran os estilos de
vida saudables.

Mellorar a saúde física e emocio-

nal das mulleres embarazadas e dar
un gran paso na promoción da
saúde da futura cidadanía. Cada ac-
ción que realizamos polos nenos e
nenas na súa infancia queda mar-
cada para toda a súa vida. Na me-
dida na que protexamos o binomio
nai-crianza, comezaremos co verda-
deiro desenvolvemento da nosa so-
ciedade.

A práctica de actividade física
moderada esta recomendada du-
rante a xestación. Nun estado onde
hai un aumento da actividade hor-
monal, é fundamental a práctica de
actividade física, xa que reduce dita
actividade, conseguindo un maior
equilibrio emocional, físico e psico-
afectivo tanto na nai coma no bebe.

Anexo III: Obradoiros de maternidade
Algunhas das melloras que pro-

porciona a actividade física na mu-
ller embarazada son: 

control do aumento de peso•
a preparación da musculatura•
para o parto, mellorando así a
resistencia á dor
mellora da capacidade de coor-•
dinación da respiración
a diminución da frecuencia res-•
piratoria
mellora da postura corporal, o•
ton e o volume muscular

Algunhas actividades axeitadas
serían:

ioga para embarazadas•
actividades acuáticas•
pilates para embarazadas•
actividades postparto•
masaxe e reflexoloxía podal•
para bebes
obradoiro de reanimación car-•
diopulmonar básica en nenas e
nenos
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Anexo IV: Que é un parto respectado?
Un parto respectado é un nace-

mento digno, acorde coas últimas
evidencias científicas, con acompa-
ñamento de profesionais con idonei-
dade, nun ambiente cálido e
afectuoso.

O respecto ao que nos referimos
vai máis aló do trato cariñoso e edu-
cado cara á muller que está de parto.
Respecto significa tamén respecto
polos corpos, polos tempos, as crian-
zas, e á fisioloxía dos partos.

Pódese falar de catro niveis de
respecto:

1. Á fisioloxía do parto: non facer
nada que vaia en contra da
mesma, por exemplo, obrigar á
embarazada a permanecer tom-
bada indo en contra da gravi-
dade e dificultando xa que logo
o descendemento do bebé pola
canle do parto.

2. Aos desexos e necesidades da
muller: non impedirlle que

coma ou beba, que estea acom-
pañada por quen ela considere
oportuno en cada momento, etc.

3. Aos dereitos da muller como
usuaria do sistema sanitario:
fundamentalmente o seu de-
reito á información (existencia
de complicacións, vantaxes e in-
convenientes dos posibles tra-
tamentos) e a decidir libre-
mente.

4. Aos dereitos do bebé, principal-
mente a estar en contacto coa
súa nai dende o primeiro mo-
mento e poder gozar da lactan-
cia materna sen interferencias.

O parto seguro e respectado
que reivindicamos non é un parto
en casa nin un parto hospitalario.

É un parto onde a muller puido
elixir, séntese segura e confía no
seu corpo. Onde a persoa profesio-
nal que a atende, ademais de coñe-
cer e respectar a fisioloxía feminina,

coñece os riscos das intervencións
e non as practica de forma inxusti-
ficada.

Pero é tamén un/unha profesio-
nal que sabe escoitar, e detectar se
hai algún problema, e se verdadei-
ramente o hai, sabe informar e in-
tervir do mellor xeito. 

En definitiva, conseguir un
parto respectado depende máis
da filosofía e mentalidade
do/da profesional que atende que
do lugar onde o parto se desen-
volva.

Doutra banda, independente-
mente do resultado do parto, se fi-
nalmente houbo ou non
complicacións e foi necesario inter-
vir, se este foi respectado e a muller
sente que foi a protagonista do
mesmo, que participou na toma de
decisións, que en definitiva o parto
foi seu e do seu bebé, sentirase
máis satisfeita e con máis forza
para superar calquera tipo de difi-
cultade posterior coa lactancia ou a
crianza en xeral.
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2.1. Modelo de xestión
Dende Marea Ártabra cremos

nas institucións públicas, trans-
parentes, vivas e dinámicas, creadas
para a cidadanía dende a propia
cidadanía. Por iso un dos princi-
pais obxectivos será acadar o benes-
tar da cidadanía e, por conseguinte,
será imprescindible que a xestión
sexa transparente, rigorosa e que
estea baseada na tolerancia cero ao
fraude para conseguir un sistema
público forte e eficiente. 

O Concello de Ferrol debe ser
unha institución viva, adecuada
aos novos tempos, que garanta a
participación das cidadás e dos
cidadáns e que, ao contrario do que
sucede agora, estea aberta a eles.

No programa de Marea Ártabra
dedicaremos unha especial atención
á inclusión de criterios sociais, am-
bientais e de economía social en
todas as contratacións, compraven-
das e, en xeral, relacións económi-
cas e comerciais promovidas e
canalizadas dende o Concello. Por
iso, tomaremos e reforzaremos as
seguintes medidas:

1. Incluír cláusulas na normativa
para a contratación dos diferen-
tes servizos por parte do Conce-
llo de Ferrol, que establezan a

obrigatoriedade de presentar
por parte das empresas candida-
tas á adxudicación dos mesmos,
un documento subscrito pola
maioría do seu comité de em-
presa, de acordo co convenio ou
acordo de empresa que se apli-
que na mesma.

2. En casos de licitación para obra
pública, establecerase como re-
quisito ás empresas candidatas
a inclusión de cláusulas so-
ciais que entre outras cuestións
promovan a igualdade entre mu-
lleres e homes, e a presentación
de informe de non estar incursas
en proceso de denuncia por fal-
tas de medidas de prevención de
riscos laborais, con faltas graves
ou moi graves non liquidadas.

3. Inclusión de cláusulas de xé-
nero nos pregos de condicións
de contratos administrativos.

4. Priorizar as entidades e empre-
sas con criterios verdes e so-
ciais nas relacións de compra-
venda.

Igualmente, o noso obxectivo
será simplificar o Concello de Fe-
rrol, pasando da burocracia á
participación, achegándoo á cida-
danía e facilitando o funcionamento
da mesma para toda a sociedade. 

Nese sentido, o obxectivo de
Marea Ártabra é que os procede-
mentos administrativos sexan máis
doados e razoables seguindo premi-
sas como:

1. Dar posibilidade a todas as per-
soas para que accedan á infor-
mación da administración a
través de Internet.

2. Facilitar e axilizar os trámi-
tes. Para iso, o prazo máximo
para decidir sobre asuntos co-
rrentes debería ser de tres me-
ses.

3. Implantación dun rigoroso pro-
grama de seguimento dos expe-
dientes.

4. Abandonar o silencio admi-
nistrativo como método para
resolver expedientes, cun com-
promiso de non utilizar dito sis-
tema.

5. Programa de formación conti-
nua para todo o persoal orgá-
nico.

6. Seguimento e control anual dos
obxectivos establecidos na xes-
tión por medio de auditorías pú-
blicas.

7. Creación de vínculos transver-
sais e horizontais para a coope-
ración entre os diversos de-
partamentos, co obxecto de
canalizar o cumprimento dos
fins programados no quefacer
administrativo. 

8. Empresas e sociedades públicas:
racionalización e transparencia.
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2. A Marea trae democracia

O Concello de Ferrol
debe ser unha institución
viva, adecuada aos novos
tempos, que garanta a

participación das cidadás
e dos cidadáns.

Abandonar o silencio
administrativo como
método para resolver
expedientes, cun

compromiso de non
utilizar dito sistema.
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É obxectivo primordial de Marea
Ártabra a creación dunha empresa
constituída integramente con
capital público para a presta-
ción de servizos municipais, que
cumprirá rigorosamente a Lei
30/2007 sobre Contratos do Sector
Público, e os traballadores e traballa-
doras que realizan obras ou labores
para ela contarán con condicións de
traballo que estean en consonancia
co Convenio Laboral correspon-
dente.

2.2. Participacion cidadá
Dende Marea Ártabra quere-

mos reconstruír o goberno e o
Concello de Ferrol sobre a filoso-
fía da participación e da demo-
cracia.

Neste sentido, sumámonos ao diag-
nóstico crítico sobre a actual demo-
cracia representativa que realiza un
gran número de persoas, axentes e
entidades que traballan a favor da
participación cidadá en Galicia. As de-
mocracias actuais sofren unha perda
de lexitimidade. Dende unha perspec-
tiva cuantitativa, poderiamos subliñar
que as institucións con maior fre-
cuencia adoptan decisións non
relacionadas cos desexos e nece-
sidades dos cidadáns. En cambio,
dende unha perspectiva cualitativa,
poderiamos sinalar que a cidadanía
está cada vez máis desinformada.
Este distanciamento entre repre-
sentantes e representados, cada

Marea Ártabra

Dende Marea Ártabra
queremos reconstruír o
goberno e o Concello de
Ferrol sobre a filosofía da

participación e da
democracia.
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vez máis pronunciado, prexudicou a
lexitimidade do sistema. Poderiamos
dicir que se está xerando maior apatía
e desprezo cara a esta democracia.

Nos últimos anos apenas cam-
biou o modo de facer política e ante
a situación actual é necesario expor
respostas alternativas; considera-
mos a participación unha ferra-
menta para a transformación.

Cremos imprescindible expan-
dir a democracia real, implantando
mecanismos de democracia directa
ou democracia participativa: para
pasar da cultura de delegación e
representación a unha cultura ba-
seada na responsabilidade pro-
pia e a participación. É o mo-
mento de recuperar o sentido da
democracia, o que se denominou
goberno do pobo. E o concepto
de democracia participativa vén
completar o baleiro recentemente
mencionado.

Consideramos que a proposta de
participación cidadá debe garantir
a primacía dos intereses xerais
ante os intereses individuais ou os
intereses dos partidos políticos. Cal-
quera proposta de participación di-
recta soamente será amparada se
responde ao interese xeral ou á
maioría cualificada dos cidadáns e
cidadás.

En definitiva, por tanto, enten-
demos a participación cidadá como
ferramenta de traballo no camiño
a lograr unha sociedade máis po-
derosa e emprendedora. Quere-
mos reforzar as prácticas transfor-
madoras do asociacionismo, dos
movementos populares e da cida-
dánía organizada, alimentando a
mirada crítica. A participación
non pode servir como instrumento
de lexitimación dunha decisión po-
lítica adoptada previamente e/ou
procedemento de última hora para

evitar conflitos, tampouco como
ferramenta de mercadotecnia polí-
tica. 

Non queremos unha participa-
ción para a lexitimación, senón
unha participación cidadá que
traballe a favor da transforma-
ción social.

A través da participación ci-
dadá preténdense alcanzar tres
retos principais:

Fortalecer os espazos autóno-•
mos e a dinámica da sociedade
civil, movementos cidadáns e
asociacións.
Establecer vías abertas, hori-•
zontais e comunitarias na
práctica da política.
Garantir a participación di-•
recta da cidadanía á hora de
construír, definir e acordar po-
líticas públicas e realizar audi-
toría social.

50

PROGRAMA MUNICIPAL. MAIO 2015

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 50



Se queremos dar o salto cara á
democracia participativa en Ferrol,
non debemos esquecer que varios
sectores da sociedade, en compara-
ción co resto, non teñen as mesmas
posibilidades de participar. Esta si-
tuación vívena, por exemplo, as mu-
lleres, os mozos e mozas, colectivos
étnicos, e poboación inmigrante re-
centemente chegados á nosa cidade.
Se non se ten en conta esta situación,
existe o risco de tomar soamente en
consideración a opinión dos grupos
tradicionalmente hexemónicos.

É imprescindible sacar do cai-
xón e rescatar o Regulamento
de Participación Cidadá de Fe-
rrol, elaborado polo tecido asocia-
tivo de Ferrol e secuestrado polo
actual goberno municipal do
Partido Popular. Para ter un
marco legal que nos permita crear
no Concello de Ferrol unha estru-
tura para a participación cidadá, co

obxectivo de abordar a participa-
ción cidadá de maneira trans-
versal e, en consecuencia, que se
leve a cabo dende todos os departa-
mentos.

Estableceranse tamén mecanis-
mos de participación que permitan o
diálogo directo entre o goberno mu-
nicipal e a cidadanía, para lograr que
a comunicación sexa perma-
nente e os cidadáns recollan os re-
sultados do traballo da institución.

A definición e a realización das
propostas políticas será PARTICI-
PADA: as propostas do programa
concretaranse nun proceso partici-
pado no que a veciñanza afectada
terá a última palabra.

As propostas de política muni-
cipal terán un desenvolvemento
TRANSVERSAL: o conxunto do
programa da Marea Ártabra non
contén propostas contrarias aos ob-
xectivos e criterios de igualdade, de
xustiza social e de respecto me-
dioambiental.

A política municipal de Ferrol
debe ter unha vocación COMAR-
CAL. O Concello de Ferrol ten que
impulsar a integración das políticas
co resto de municipios da ría, asen-
tando o exercicio desta responsabi-
lidade nos dous criterios antes
citados, baixo valores de coopera-
ción, complementación e soli-
dariedade.
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É imprescindible
sacar do caixón e

rescatar o Regulamento de
Participación Cidadá de
Ferrol, elaborado polo
tecido asociativo de

Ferrol.
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A cultura e a educación entén-
dense como elementos de constru-
ción e de transformación social en
tanto que son ferramentas impres-
cindibles para o desenvolvemento
integral dos pobos e, en consecuen-
cia, das persoas. Ambas nocións son
indisociables e constitúen a materia
prima que nutre a base simbólica da
sociedade.

Alén de tratarse dun dereito co-
lectivo, a cultura e a educación son,
en si mesmas, un dereito individual
de cada persoa. Polo tanto, débese
garantir que a cidadanía sexa dona
e partícipe de todas as iniciativas e
actuacións que xurdan nestes dous
campos, dado que xogan un papel
determinante no enriquecemento
da sociedade e na rexeneración das
comunidades.

Marea Ártabra e a cultura
Marea Ártabra fundamenta o

seu programa na participación ci-
dadá de calidade e construtiva, co
fin de que sexan as persoas as que
desenvolvan a súa creatividade e se
vinculen coa aposta cultural da ci-
dade. A cultura concíbese de xeito
democrático e non pode ser causa
de diferencias, senón que debe con-
tribuír á desaparición das brechas
existentes entre diferentes clases e
sectores sociais. Non pode haber
igualdade nin calidade demo-
crática sen unha base cultural
que as sustente.

As diferentes entidades e asocia-
cións culturais desempeñan un gran
labor na extensión da cultura na ci-
dade. Polo tanto, Marea traballará
en asociación con estes colectivos
aos que se lles dará voz e facilitará o
apoio dende o Concello para o des-
envolvemento de novas iniciativas
culturais. 

A actuación do concello co Ate-
neo Ferrolán, que mesmo está a
pór en perigo un importante fondo
bibliográfico que contén parte da
memoria da nosa cidade, é un exem-
plo claro do que non se debe facer. 

A Marea utilizará o diálogo e a
cooperación, que xunto á participa-
ción, serán os eixes vertebradores da
relación con todas as entidades cul-
turais da cidade. A intención é me-
llorar a calidade de vida das persoas
que residen en Ferrol e dar resposta
ás súas necesidades e inquedanzas
no marco dun programa de cul-
tura integrador, activo, partici-
pativo e aberto, en tanto que o
avance cultural ten a súa base na he-
teroxeneidade dos diferentes ele-
mentos sociais.

Aposta cultural de Marea Ártabra na
cidade

Marea Ártabra defende a posta
en valor dos saberes culturais tra-
dicionais así como da lingua sen
descoidar as sinerxias entre a cul-
tura tradicional e a moderna. A
nosa cultura é unha herdanza
das xeracións precedentes, á que
nos sentimos en ligazón íntima e
que queremos reivindicar na diver-
sidade dun mundo que, lamentable-
mente, tende á uniformidade e ao
empobrecemento cultural.

A xeito de exemplo, Marea Árta-
bra entende como imprescindibles a
transferencia das vivencias e da
aprendizaxe tradicional dos oficios
da construción naval así como das
diferentes fases dentro do proceso da
súa evolución ao longo dos séculos.
Este é un claro exemplo da potencia-
ción dunha das diferentes expresións
culturais xenuinamente ferrolás.

Tamén se considera importante
traballar por unha cultura comuni-
taria e cooperativa. É necesario plan-
texar propostas culturais inte-
gradoras nas que unha boa parte
das mulleres e dos homes residentes
na cidade se sinta representada e
que contribúan a unir á veciñanza
en proxectos ilusionantes. Sen des-
prezar as iniciativas individuais,
compre apostar por procesos nos
que as enerxías individuais se com-
plementen e multipliquen no traba-
llo colectivo.

Ferrol cidade galega
En Marea Ártabra entendemos

Ferrol como unha cidade que com-
parte lingua e cultura co resto da co-
munidade galega.

A Marea quere impulsar o uso
da nosa lingua en todos os ámbitos,
e sacar á nosa cidade do triste título
de ser, das sete cidades, a que ten o
uso máis baixo do galego.

A Marea Ártabra impulsará as
festas tradicionais (Magosto, Samaín,
Antroido, Maios...) contando para iso
coa participación de todas aquelas
asociacións que levan anos man-
tendo vivas estas tradicións da nosa
cultura en Ferrol e na súa comarca.

1. A infancia medrando coa cultura
Marea Ártabra expresa o seu

compromiso para acadar unha pro-
gramación cultural infantil anual

53

Marea Ártabra

Introdución

Un programa de cultura
integrador, activo,

participativo e aberto

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 53



con continuade. A finalidade desta
motivación é a de pór á disposición
das crianzas unha oferta cultural de
calidade, específica e respectuosa
cos valores da infancia, e que fo-
mente na poboación máis nova
unha inquedanza pola cultura.

2. Espectáculos e eventos culturais
Marea Ártabra entende que a

cultura é un ente dinamizador da
vida pública, social e económica e
que é importante recuperar o tecido
cultural e asociativo, tan activo nou-
tros períodos da historia de Ferrol,
para dinamizar a cidade, involu-
crando no camiño a toda a socie-
dade, e darlle á poboación
alternativas de lecer tan necesarias
nesta situación social tan dura e di-
fícil que se está a vivir.

3. Cultura na rúa
Marea Ártabra levará a produ-

ción cultural de Ferrol á rúa na de-
nominada “Semana Cultural” a
través de diferentes actividades.

3.1. Ferrol cultural
As rúas de Ferrol e os espazos

públicos como o teatro Jofre ou os
centros culturais, converteranse
nun espazo de exposición vivo da
produción artística da cidade en
todos os eidos. Todas as disciplinas
de produción cultural terán cabida
nela. Exemplos de producións nas
rúas son a exposición das obras de
diversos artistas en diversos espazos

do centro ou os concertos de grupos
locais nas prazas dos diferentes ba-
rrios. Véxase o caso da escultura, a
pintura, a música, o teatro, a poesía
e a fotografía, entre outras.

A cidadanía experimentará de
primeira man a produción cultural
dos seus concidadáns e concidadás.
Programarase un itinerario e calen-
dario das obras expostas e das actua-
cións para o coñecemento de toda a
cidadanía.

3.2. Festa da Ilustración
Durante varios días, Ferrol re-

creará a época da Ilustración con pa-
sarúas e outro tipo de actividades
para que calquera persoa poida sen-
tir a viaxe no tempo á época ilus-
trada. As dinámicas de traballo
serán as seguintes:

Fomentar que as asociacións•
existentes xeren eventos para
esta temática, así como que se
creen asociacións ou colectivos
novos que se adiquen a xerar
eventos para este fin.
Apoiar iniciativas de mobiliza-•
ción por parte do Concello ás
asociacións de comerciantes
para que integren actividades e
ideas para esta iniciativa.
Implicar á hostalaría e ao co-•
mercio de Ferrol para que se vis-
tan e decoren os seus locais
temáticamente durante eses
días e, a ser posible, que inte-
gren esa temática nun prato da
súa carta eses días, por exemplo.

4. Artes escénicas
Marea Ártabra aprobará a en-

trada da cidade de Ferrol en
todos os circuítos culturais tanto
galegos como estatais que permitan
ofrecer unha actividade cultural
completa e variada, tanto no Audito-
rio de Ferrol como no Teatro Jofre. 

Véxase, por exemplo, a inclu-
sión da cidade na Rede Galega de
Teatros e Auditorios así como na

Rede Española de Teatros, Audito-
rios, Circuítos e Festivais de Titula-
ridade Pública. Esta última rede é
unha asociación sen ánimo de lucro
constituída en convenio de colabo-
ración entre o Instituto Nacional das
Artes Escénicas e da Música co Mi-
nisterio de Educación, Cultura e De-
portes. O seu obxectivo é o de
fomentar e potenciar a creación e
formación de públicos no eido das
artes escénicas e o de garantir a ca-
lidade e a estabilidade na programa-
ción dos teatros e auditorios de
titularidade pública, potenciando a
cooperación e a colaboración entre
eles así como cos circuítos das Co-
munidades Autónomas.

Neste eido, Marea Ártabra ofre-
cerá unha programación rica e
variada, o que leva a unha amplia-
ción dos recursos para as artes
escénicas na cidade. Os diferentes
tipos de públicos fan necesaria unha
diversificación na programación de
espectáculos e eventos culturais nos
centros municipais destinados a di-
vulgar a arte e a cultura, ampliando
a xa existente. Levarase a cabo, polo
tanto, a xestión e deseño dunha pro-
gramación de teatro, cine, música
e danza, pintura, escultura, ce-
rámica e gravado máis ampla, que
inclúa un completo abano de activi-
dades nas que se engloben os intere-
ses das diferentes institucións e
colectivos culturais da cidade así
como da súa veciñanza.
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Todos estes eventos terán unha
periodicidade anual, estando repar-
tidos ao longo do ano. Asemade, a
dispoñibilidade de salas de tea-
tro na cidade é fundamental. Para
iso, farase unha revisión dos diferen-
tes espazos existentes susceptibles
de ser salas de teatro, nas súas dife-
rentes modalidades, adaptándoos
para o seu uso. Non se fala exclusi-
vamente do teatro de gran formato,
senón tamén das novas propostas
como o microteatro. A pretensión
desta iniciativa é dobre. Por un lado,
preténdese dar un servizo á puxanza
cultural da nosa cidadanía. Por
outro, ser foco de recepción de
apostas teatrais foráneas.

Marea Ártabra aposta pola reali-
zación de obradoiros de teatro es-
pecializados e de máximo aproveita-
mento, tanto para as persoas
pertencentes ao circuíto profesional
e semiprofesional da cidade como
para o actor/actriz amateur que prác-
tica o teatro por divertimento.

No eido educativo, potenciarase
a participación dos centros esco-
lares na actividade de representa-
cións de obras de teatro na cidade
que estean adaptadas para o alum-
nado, e dentro dos seus respectivos
programas escolares.

Con respecto ao cine, Marea Ár-
tabra potenciará os convenios esta-
blecidos coas salas da cidade e
revisará as posibilidades dos diferen-
tes centros culturais de proxectar
cine para desfrute da cidadanía,
tanto para cine comercial como
para cine alternativo ou indepen-
dente. Asemade, organizará obra-
doiros e seminarios adicados,
entre outros, ao guión, rodaxe, alo-
cución e dobraxe, e constituirá un
Fondo de Equipamento Especia-
lizado, dependente do Concello, co
fin de posibilitar a creación de obras
audiovisuais, tales como curtame-
traxes e outros proxectos (video-
clips) por parte dos creadores e

creadoras locais, e co fin de dar so-
porte aos diferentes obradoiros.

No campo musical, Marea Ár-
tabra aposta pola continuidade e
potenciación do concurso inter-
nacional de piano Cidade de Fe-
rrol e do Constantino Bellón. Sendo
Ferrol un referente da música coral,
darase apoio ás corais locais de cara
as súas propostas de actividades e
iniciativas así como para promover
o acercamento das mesmas aos ba-
rrios.

Asemade, revisarase o sistema
dos locais de ensaio, xa que son
un proxecto importante de apoio á
mocidade, que na actualidade ca-
rece dunha axeitada implementa-
ción na nosa cidade. Ferrol é un
importante foco de creación no eido
da música rock e pop. A semana
cultural será un escaparate
ideal para que as expresións ar-
tísticas locais amosen o seu tra-
ballo.

A danza é unha arte e forma de
expresión que tamén está presente
na oferta cultural de Ferrol. As esco-
las de danza da cidade encontra-
rán en Marea Ártabra un forte
apoio para levar a cabo as súas ini-
ciativas e proxectos.

Marea Ártabra tamén dará con-
tinuidade aos obradoiros de cerá-
mica e gravado así como ao Premio
Internacional de Gravado Má-
ximo Ramos, e garantirá e refor-
zará as iniciativas que fomenten
todo tipo de expresións artísticas en
Ferrol no seu conxunto.

5. Patrimonio histórico cultural
Ferrol ten unha destacada histo-

ria cultural e constitúese como un
lugar excitante que vivir e que visi-
tar. O seu pasado medieval respí-
rase en Ferrol Vello, mentres o
barrio da Magdalena é un claro
exemplo do Ferrol da Ilustración
e os seus edificios modernistas
merecen unha mención especial.

Marea Ártabra aposta por dar un
empuxe ao patrimonio non só cultu-
ral, senón tamén urbanístico e natu-
ral para facer da cidade un lugar
atractivo culturalmente. A súa pai-
saxe invita a realizar visitas aos Mu-
seos, Igrexas ou ao seu Castelo de
San Felipe, así como a realizar ex-
cursións en barco, rutas de sendei-
rismo por diferentes entornos
costeiros e de interior, e a practicar
deportes como vela, remo, windsurf
e kite-surf.

A creación dunha rede natural
entre os diferentes espazos que
poden interactuar directamente coa
cultura é fundamental, facendo
unha planificación integral para pu-
blicitalos en conxunto. Deste xeito,
trátase de fomentar os espazos co-
munitarios para a realización de ac-
cións e actividades culturais. O
Castelo de San Felipe é un refe-
rente patrimonial que se atopa in-
frautilizado e que permite o lecer en
contacto coa natureza, o desfrute de
vistas así como a realización de ex-
cursións en barco. Marea Ártabra
abrirá esta fortificación para o fo-
mento de actividades culturais
como teatro ou concertos. Deste
xeito, estaríase a incorporar o
transporte en barco á oferta cul-
tural, aproveitando ó embarcadoiro
xa existente nas instalacións, o cal
permitiría resaltar e promocionar as
características naturais da ría con-
vertendo a viaxe nun espectáculo en
si mesmo.
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Outros referentes patrimoniais
son o Camiño Inglés, o Camiño
de Santo André de Teixido e os
diferentes xacementos arqueoló-
xicos da bisbarra. Estes lugares de
especial valor histórico e cultural
deben recibir a axeitada divulgación
a través de tríticos ou folletos infor-
mativos nas oficinas de turismo ou
na web do Concello.

O Camiño Inglés e o de Santo
André de Teixido no só deben prote-
xerse senón tamén manterse, ade-
cuarse e revalorizarse,
conservando o seu percorrido
orixinal. A recuperación de edifi-
cios ao longo da ruta é totalmente
necesaria así como a mellora dos
tramos e da súa sinalización. Tamén
é vital a instalación de paneis in-
formativos que marquen o itinera-
rio ao longo do camiño e que
proporcionen información sobre o
mesmo e sobre a historia desta pe-
regrinación. Un camiño de peregri-
nos debe proporcionar un albergue
aos mesmos, hoxe totalmente in-
existente. Marea Ártabra pretende
crear e situar o albergue nas proxi-
midades do nexo de unión que
existe entre o Camiño Inglés e o de
Santo André de Teixido, revalori-
zando así este último.

É necesario traballar na realiza-
ción dun itinerario de xacemen-
tos históricos e arqueolóxicos,
como os túneles do Polvorín de
Mougá, as mámoas catalogadas en
Mougá e nos montes de Brión, e os

diferentes castros da zona costeira
de Ferrol, facendo escavacións selec-
tivas e unha correcta musealización
dos restos.

Marea Ártabra tamén aposta
pola recuperación dos antigos
cultos e ritos precristiáns. Estas
actuacións contribúen a conservar e
difundir o noso patrimonio histó-
rico para o desfrute das persoas.

Marea Ártabra aposta pola pro-
tección e difusión do patrimonio
histórico e cultural. Para tal fin, é
necesario dar comezo á rehabilita-
ción e mantemento dos barrios
antigos. Asemade, porase en mar-
cha a creación de diferentes rutas
nas que, ben a través de paneis in-
formativos ou de guías, se abrirá á
cidadanía a historia dos seus edifi-
cios, prazas e rúas. Entre as rutas a
destacar, cabe subliñar as seguintes:

Ruta de Ferrol Vello, onde se•
atopan construcións como o Ba-
luarte de San Xoán ou a Batería
da Cortina.
Ruta da Ilustración, que se•
detería no trazado das rúas do
barrio da Madalena, nas súas
prazas e nos edificios do século
XVIII así como nos técnicos que
proxectaron estas obras. A ruta
continuaría por outros barrios
como o de Esteiro, onde tamén
se atopan localizadas outras
construcións daquel período.
Ruta Modernista, que centra-•
ría a súa atención en edificios
daquel período e que informaría

da súa relación con personaxes
do mundo da cultura local como
Ucha Piñeiro (arquitecto muni-
cipal). Nesta ruta tamén tería ca-
bida a explicación do que é o
Modernismo no norte de España
e iría acompañada de datos bio-
gráficos dos seus artífices.

6. Ferrol Cidade do Mar-Día do Mar
Ferrol é unha cidade unida pola

súa historia naval. Por iso é impres-
cindible que celebre o día do Mar.
Neste día farase un percorrido marí-
timo en diferentes embarcacións
póla ría para a celebración do vín-
culo da cidade de Ferrol co Mar. E
poranse en valor as embarcacións
tradicionais de pesca e de lecer típi-
cas da nosa cidade.

7. Museo da Historia de Ferrol
O patrimonio cultural de Fe-

rrol é o seu sinal de identidade
e, como tal, merece a súa posta en
valor. De aí, que dende Marea Ártabra
se considere de vital importancia a
creación dun Museo da Historia
de Ferrol. O obxectivo é que a xente
coñeza a historia da súa cidade e,
polo tanto, a súa propia, e de que
forxe a súa identidade cultural co
fin de por en valor a súa cultura. A
localización deste Museo no casco
histórico permitirá a recuperación
dun edificio baleiro para un uso cul-
tural. Deste xeito, non se fomenta a
construción de novos espazos, senón
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un mellor aproveitamento dos xa
existentes. Entre os elementos que
integrarán o museo cabe mencionar
os seguintes:

Percorrido pola historia de Fe-•
rrol a través dos séculos
Ferrol no mundo, acercando o•
traballo de personaxes célebres
e a súa aportación á historia
local, estatal ou internacional
Maqueta e historia da Fábrica de•
Lapis Hispania e doutras fábri-
cas existentes na cidade co ob-
xectivo de recuperar a historia
industrial e empresarial da loca-
lidade
Centro de interpretación da his-•
toria local.
Posible localización do Arquivo•
de Ferrol nestas instalacións

8. Biblioteca e arquivo municipal
Marea Ártabra considera de vi-

tal importancia promover a lec-
tura dende as Bibliotecas Mu-
nicipais cunha colaboración
permanente coas distintas institu-
cións educativas locais, de xeito
que os contornos educativos da ci-
dade se integren na vida das mes-
mas. Deste xeito, farase unha revi-
sión das necesidades do servizo na
cidade, para habilitar e modificar
puntos de préstamo e lectura
na mesma. Asemade, revisarase a
situación do persoal das Biblio-
tecas Municipais co fin de cubrir
as súas necesidades, e farase un es-
tudo detallado dun proxecto de

ampliación das Bibliotecas para
responder ás súas necesidades pre-
sentes e futuras.

Con respecto ao Arquivo Mu-
nicipal, Marea Ártabra realizará un
estudo completo do mesmo co ob-
xectivo de facer un itinerario de tra-
ballo de cara ao futuro para a
dixitalización dos fondos así como
para a súa posible relocalización.

Para levar a cabo este plan mu-
nicipal de desenvolvemento do ar-
quivo e das bibliotecas, Marea
Ártabra ten a intención de escoitar
en todo momento aos técnicos mu-
nicipais, e de colaborar coa Uni-
versidade co fin de liderar unha
aposta polas institucións documen-
tais como preservadoras do noso pa-
sado e como ferramentas
imprescindibles para un mellor des-
envolvemento no futuro. 

Ferrol alberga na Facultade de
Humanidades e Documentación os
únicos estudos de Documenta-
ción existentes en Galicia, nos que
se abordan aspectos relativos á se-
lección, xestión, organización, trata-
mento, conservación, preservación
e difusión da información e da docu-
mentación.

Marea Ártabra ofrecerá becas á
investigación para o desenvolve-
mento de temas de índole cultural e
tecnolóxica relativos á cidade de Fe-
rrol a través dun convenio de cola-
boración co Campus. 

A súa vinculación coa Universi-
dade estenderase a través da crea-
ción de ofertas de traballo en todo
tipo de institucións culturais, edu-
cativas e deportivas dependentes
do Concello de cara ao fomento da
inserción do alumnado no eido
laboral. Asemade, tratarase de im-
pulsar a colaboración coas empre-
sas locais co fin de activar un
servizo de ofertas laborais que non
só favoreza a dinamización empre-
sarial senón tamén a incorporación
de xente nova nas súas plantillas.
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Presentación 
do plan de maiores

Local electoral de Marea Ártabra Rúa Rochel, nº 14 / Rúa Madalena, nº 5

http://www.mareaartabra.gal info@mareaartabra.gal 633 35 21 31

Ferrol é o concello mais envellecido das 7 sete 
grandes cidades galegas cun 25,7% de persoas 
maiores de 64 anos.

O índice de envellecemento de 173,8, é dicir, por cada 
100 persoas menores de 20 anos hai 73,8 maiores de 
65 anos.

Razóns suficientes para adicar unha parte do noso 
programa ás persoas maiores.

Pensamos que as persoas maiores:

?En canto a independencia: « As persoas de idade deben ter acceso a 
programas educativos  e de formación adecuados».

?En canto á participación: «As persoas de idade deberán permanecer 
integradas na sociedade, participar activamente na formulación e 
aplicación das políticas que afectan directamente ao seu benestar e poder 
compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis 
novas».

?En canto a coidados: « As persoas de idade deberán ter acceso a servizos 
de atención de saúde que lles axuden a manter ou recuperar un nivel 
óptimo de benestar físico, mental e emocional, así como previr ou atrasar a 
aparición da enfermidade».

?En canto a autorrealización: «As persoas de idade deberán ter acceso aos 
recursos educativos, culturais, espirituais e recreativos da sociedade».

Maiores

programa_3_Programa  13/05/2015  12:13  Página 59



60

PROGRAMA MUNICIPAL. MAIO 2015

http://www.mareaartabra.gal info@mareaartabra.gal 633 35 21 31

MEDIDAS

- Creación dun observatorio de persoas maiores coa función ade analizar dunha maneira 
integral as problemáticas relacionadas coas persoas maiores (condicións de vida, servizos, 
accesibilidade,) e co obxectivo de realizar unha política preventiva que permitiría economizar 
recursos e orzamento. 

- Composto por profesionais (sociólogos/as, urbanistas,..); técnicos de cada área (acción 
social, mobilidade, obras e servizos, igualdade,); persoal político e axentes sociais 
(asociacións de pensionistas).

- A primeira misión deste observatorio estaría a realización dun censo e diagnóstico das 
persoas maiores que viven no Concello de Ferrol, analizando a súa situación económica e  
persoal, facendo un seguimento específico das persoas maiores de 80 anos que vivan soas a 
través das e dos traballadoras e traballadores sociais, para estar en todo momento en 
disposición de poder ofertar a estas persoas axudas de emerxencia social cando foran 
necesarias.

- Dotar a todos os barrios de infraestruturas pensadas desde as necesidades das 
persoas maiores, de tal forma que en cada barrio exista un centro cívico onde os nosos 
maiores atopen un lugar de convivencia, xogo e desfrute con outras persoas da súa mesma 
idade, sen esquecernos da instalación de WC nas prazas dos barrios, mobiliario urbano 
apropiado e espazos á sombra.

- Fomentar as relacións interxeracionais. As persoas maiores han de relacionarse con 
naturalidade con outros sectores da sociedade. Temos que ser quen de impulsar as 
relacións interxeracionais, aumentando a presenza de persoas maiores nas ofertas 
municipais (deportes, cultura, igualdade, sexoloxía), intensificando a participación das 
persoas maiores en festas populares e demais actividades, fomentando e fortalecendo as 
Escolas da Experiencia e contando transporte público próximo e accesible.

O Concello, incidindo desde a prevención e a educación, ofreza programas de exercicio 
físico para todas as idades. E, especificamente para a poboación maior, debese promover a 
suficiente variedade de programas de actividade física e deporte para atender ás diferentes 
expectativas, necesidades e motivacións deste colectivo de idade.

A oferta debe contemplar, de maneira xeneralizada, programas dirixidos aos diferentes 
grupos de persoas maiores que configuran este colectivo, é dicir, programas de actividade 
física dirixidos a maiores cun bo grao de autonomía, programas dirixidos a maiores 
fráxiles e programas para maiores dependentes.

MEDIDAS

1 Campaña publicitaria de divulgación e sensibilización dos beneficios 
sobre unha práctica física e deportiva adecuada elaborando un Decálogo de 
consellos dirixido a persoas maiores onde figuren os beneficios que lles 
pode achegar levar unha vida activa e que xustifique esta práctica.

2 Programa de Tv; Maiores en casa, move o teu corpo e adestra a túa mente.

3 Promoción e deseño de circuítos aerobios para maiores en diferentes 
contornas.

4 Promoción de actividades puntuais: o día dos 10.000 pasos.

5 Programas de: xornadas deportivas na natureza.

6 Programa de actividades físicas para persoas maiores fráxiles e/ou cun 
primeiro grao de dependencia.

7 Programas de promoción da actividade física a través dos centros de 
atención primaria.
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ÚNETE Á MAREA!
www.mareaartabra.gal
info@mareaartabra.gal
Tel.: 633 352 131 

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN E TRANSVERSALIDADE
BAIXO OS VALORES DA COOPERACIÓN, COMPLEMENTACIÓN E SOLIDARIEDADE

www.mareaartabra.gal | info@mareaartabra.gal
@MareaArtabra | Tel.: 633 352 131 FERROL

Programa Municipal
Maio 2015

PARTICIPA, CREA,TRANSFORMA FERROL
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