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A cidade para vivila sen exclusións. Concibimos o dereito á cidade 

desde o desexo compartido de facermos un concello para ser vivido. 

Vivirmos A Coruña desde a igualdade que supón o recoñecemento da 

súa diversidade.

A Coruña ten nome de muller e gústanos conxugar o seu nome 

feminimo en plural. Porque queremos que se coñezan Todas As 

Coruñas. Porque queremos facer A Coruña entre todas e todos. Porque 

queremos outra forma para vivila.

Isto é #TodasAsCoruñas: as rúas dos nosos barrios como espazo onde 

poidamos tomar partido. Tomarmos partido e involucrármonos para 

que o Concello da Coruña sexa unha institución pública ao servizo da 

Coruña, unha cidade galega e mariñeira, que aposta polos barrios con 

políticas de emancipación social desde a ética e a responsabilidade de 

preservar o ben común.

Porque #TodasAsCoruñas é A Coruña Pública. É A Coruña Galega. É A 

Coruña Mariñeira. É A Coruña Social. É A Coruña de Barrios. É A Coruña 

Ética.

Desde o BNG-Asembleas Abertas concibimos a Política como un facer 

colectivo e non como un vivir individual, malia que ultimamente sexa 

unha actividade de alto risco, porque cuestionarmos as actuais políticas 

de opresión e de asfixia social implica porrazos, sancións económicas e 

denuncias nos tribunais, coas que, ademais, se pretende criminalizar a 

alternativa que facemos nacer da dignidade, da coherencia e da ilusión.
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A Política é un facer colectivo e que leva o seu tempo se pretende ser 

realmente emancipadora e feita desde a base. Aseméllase moito a 

unha carreira de fondo ou de longa distancia. Porque a garantía do bo 

resultado na transformación está máis na resistencia que hai que ter 

durante o traxecto que na velocidade ou na présa que teñamos por 

chegar. A constancia fronte ás adversidades combate a ameaza do 

desánimo co pracer da coherencia de facer o percorrido sabendo que 

cada metro que se avanza é un paso seguro.

#TodasAsCoruñas, a nosa carreira de fondo ou de longa distancia, faise 

pateando os contrastes e as diferenzas que se pretenden agochar 

coa metáfora da «Cidade do Parrote-A Mariña», tan acomplexada 

por snob, tan excluínte e tan elitista. As zapatillas de correr de 

#TodasAsCoruñas pretenden ser un contrapunto simbólico a esa 

«non cidade». Desgastadas, nelas están a chuvia, o sol, o frío, a calor, o 

asfalto, os camiños de terra, os espazos mal urbanizados, as lameiras, 

o salitre do mar, o porto, a ría do Burgo, os barrios maltratados, as 

aldeas, os polígonos, a universidade... Están os espazos das persoas e 

do pobo que sofren e que forman esa resistencia colectiva de base, 

transformadora e emancipadora, que avanza sen parar.

É A Coruña, de #TodasAsCoruñas nas que, de seguro, ti queres vivir.
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Pública

O Concello da Res Publica.

Un Concello con valores, un Concello 
alternativo, un Concello democrático, 
un Concello integrador, un Concello 
inclusivo.

O pobo é quen toma as decisións porque 
o pobo é quen máis ordena.

Políticas públicas que nazan de consultas 
e orzamentos participativos, onde 
os recursos económicos proveñan 
de medidas fiscais e prezos públicos 
elaborados atendendo á necesidade e 
capacidade económica da maioría social.

Auditorías das concesións 
administrativas de cara a súa revisión e 
recuperación, auditoría das empresas 
municipais para reorientar os seus fins 
e recuperación e reforzo dos servizos 
públicos.

Contratación pública estratéxica e 
responsábel para acadar obxectivos 
sociais (cláusula social), éticos (comercio 
xusto e responsábel) e ambientais 
(cláusula verde).



—Todas As Coruñas

Programa

—09

de 131

O pobo é quen toma as decisións, porque 
o pobo é quen máis ordena

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NAZAN DE CONSULTAS E ORZAMENTOS 
PARTICIPATIVOS

ACTUACIÓNS

—Participación veciñal na elaboración do orzamento municipal como modelo 
de xestión pública onde a cidadanía participa de maneira directa e voluntaria na 
asignación dos recursos económicos municipais e na transparencia no destino do 
gasto público.

—Creación dos instrumentos e os órganos de participación máis acaídos, tanto a 
nivel territorial como sectorial, asignándoselles competencias claras co compromiso 
de ter en consideración as recomendacións e as suxestións acordadas no seu seo. Os 
órganos de participación veciñal e sectorial que se crearen participarán na definición 
de planos de axuda, orzamentos e deseño dos pregos de cláusulas de contratación 
destas áreas.

—Participación dos veciños e das veciñas nos órganos municipais, nomeadamente 
no Pleno.

—Realización, dada as temáticas ou asuntos, de plenos en horarios e lugares 
diferentes ao habitual para garantir a participación veciñal.

—Retransmisión en directo dos plenos a través da propia web do Concello da Coruña.

—Utilización do mecanismo do referendo, e moito máis cando estean en cuestión 
decisións que impliquen mudanzas considerábeis para a vida colectiva, alén 
de garantir a participación da cidadanía na toma de decisións relevantes e no 
posicionamento político sobre temas estratéxicos e proxectos de impacto social, 
ambiental ou urbanístico na cidade.

—Estabelecemento de consultas populares aproveitando os medios tecnolóxicos, 
mesmo para decidir gastos cun importe económico elevado.

—Impulso do movemento asociativo, apoiando o afortalamento das organizacións 
sociais e o aumento da súa representatividade, como vía para avanzar nunha acción 
de goberno realmente transformadora das condicións de vida dos cidadáns e das 
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cidadás.

—Mellora e optimización, real e efectiva, do Rexistro Municipal de Asociacións, como 
instrumento para  recoñecer e verificar a representatividade das entidades sociais que 
participan no ámbito do concello, o que permitirá designar interlocutores, conceder 
as axudas con criterios máis obxectivos e, en definitiva, aplicar unha política non 
clientelar nin arbitraria. 

—Incentivar e garantir a colaboración co tecido asociativo no mantemento e na 
xestión de espazos e locais públicos.

—Confección dun regulamento para o uso dos centros cívicos que permita que os 
colectivos sociais os empreguen e poidan programar actividades.

—Traslado publicamente dos proxectos de obras públicas á veciñanza, ao pequeno 
e mediano comercio e á hostalaría afectadas, de xeito que teñan coñecemento 
efectivo das súas características así como da súa materialización antes de os 
executar, co obxecto de que fagan as súas propostas e que se atendan, para garantir 
así a participación veciñal e minimizar as molestias derivadas das obras e optimizar o 
resultado final.

—Recuperación da participación da veciñanza e de persoas interesadas no control 
de actividades non sometidas a licenza co reforzamento e regulación do dereito a ser 
parte interesada nos procedementos de inspección.
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Xustiza  e equidade fiscal

MEDIDAS FISCAIS E PREZOS PÚBLICOS ATENDENDO Á NECESIDADE E Á 
CAPACIDADE ECONÓMICA DA MAIORÍA SOCIAL

ACTUACIÓNS

—Aplicación de criterios de xustiza social no ámbito da fiscalidade municipal para 
aquelas situacións económico-sociais das persoas contribuíntes, especialmente do 
colectivo das persoas desempregadas, das persoas perceptoras de pensións da 
Seguridade Social na contía mínima legalmente estabelecida e das persoas físicas 
titulares de actividades dedicadas ao pequeno comercio de barrio que atravesan 
dificultades para os efectos de reducir a súa carga tributaria mediante a modificación 
das ordenanzas fiscais correspondentes.

—Bonificación do cento por cento ás persoas obrigadas ao pago de prezos públicos 
pola prestación de servizos municipais do Concello da Coruña cando acrediten estar 
en situación legal de desemprego ou sexan persoas perceptoras de pensións da 
Seguridade Social na contía mínima legalmente estabelecida.

—Aplicación dun sistema de axudas que permitan o aboamento do imposto de bens 
inmóbeis aos colectivos máis castigados pola crise.

—Outra política fiscal e bonificacións no que ten a ver co pago do IBI

Exención do pagamento do IBI ás persoas alugadas en vivendas municipais.

Bonificación de entre o 50 e o 90 por cento da cota íntegra do IBI para aqueles 
suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa, 
sempre que se trate de vivenda habitual e en función da situacion económica 
da unidade familiar. Esta bonificación poderá ser do 50 por cento para aqueles 
suxeitos pasivos titulares de familia numerosa con tres ou máis fillos, sexan 
ou non comúns; e poderá ser até do 90 por cento no caso daqueles suxeitos 
pasivos titulares de familia numerosa cando algún dos seus membros estea 
nalgunha das situacións de discapacidade ou incapacidade a que alude a Lei de 
familias numerosas.

Bonificación do 50 por cento na cota íntegra do IBI para aqueles bens inmóbeis 
situados en terreos urbanos que, aínda pagando como tales, se localizan en 
zonas rurais do concello e que carezan dos servizos e dotacións de auga e/ou 
saneamento.
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Bonificación do 50 por cento na cota íntegra do IBI para aqueles bens inmóbeis 
nos que se teñan instalado sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico 
da enerxía solar.

Aplicación dun sistema de axudas que permitan o aboamento do imposto de 
bens inmóbeis ao comercio de proximidade e á hostalaría no caso de verse 
atinxidos por obras municipais que superen os 9 meses.

Estabelecemento de gravames máis elevados no IBI cando o suxeito pasivo 
sexa titular de grandes patrimonios, locais e pisos baleiros en desuso, sen seren 
empregados.

 
—Outra política en materia de taxas e prezos públicos

Supresión do prezo público para o servizo de celebración de matrimonios civís.

Supresión do prezo público das hortas urbanas municipais.

Eliminación das tarifas por comisos da ordenanza reguladora da taxa polo 
outorgamento de licenzas e autorizacións para industrias de rúa ou ambulantes.

Revisión das tarifas da ordenanza reguladora da taxa por prestación do servizo 
de recollida e tratamento do lixo e residuos urbanos segundo o grao de 
tratamento realmente efectivo do lixo.  

Derrogación da suba do recibo da auga (auga, sumidoiro e depuración), 
aprobada polo Goberno Municipal a finais de 2012, como consecuencia da 
modificación da ordenanza reguladora da taxa por subministro e utilización de 
auga potábel e da ordenanza reguladora da taxa por prestación de servizo de 
sumidoiro e depuración de augas residuais.

  
—Outra política en materia do plan de pago personalizado de impostos municipais 
(ou plan tributario personalizado), ampliando esta medida de impacto positivo tanto 
sobre a Facenda Municipal, que conta con maior liquidez sen recorrer a vía do 
financiamento externo a curto prazo ou a créditos a curto prazo (o que supón o pago 
de intereses), como sobre o propio suxeito obrigado ao pago, ao ver reducida a contía 
final que ten que ingresar en concepto de débeda tributaria.

Modificación do tanto por cento da bonificación, ampliando esta a un 3% 
sobre o importe dos impostos e taxas que hai que pagar polo Imposto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, polo Imposto sobre Bens Inmóbeis, pola 
taxa de prestación do servizo de recollida e tratamento de lixo e refugallos 
sólidos urbanos e pola taxa por entrada de vehículos desde a vía pública 
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a edificios, locais e solares e de reservas de vía pública para aparcamento, 
carga e descarga e outras actividades en interese particular. Sen prexuízo da 
exclusión da aplicación da bonificación do 3% ao Imposto sobre Actividades 
Económicas, o pago anticipado e fraccionado, mediante domiciliación bancaria, 
dos tributos acollidos ao plan de pago personalizado será do Imposto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, do Imposto sobre Actividades Económica, do 
Imposto sobre Bens Inmóbeis, da taxa pola prestación do servizo de recollida 
e tratamento de lixo e refugallos sólidos urbanos e da taxa pola entrada de 
vehículos desde a vía pública a edificios, locais e soares e de reservas de vía 
pública para aparcamento, carga e descarga e outras actividades en interese 
particular.
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Revisión das privatizacións e xestión 
pública de servizos municipais

AUDITORÍAS DAS CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS DE CARA Á SÚA REVISIÓN E 
RECUPERACIÓN, AUDITORÍAS DAS EMPRESAS MUNICIPAIS PARA REORIENTAR OS 
SEUS FINS E RECUPERACIÓN E REFORZO DOS SERVIZOS PÚBLICOS

ACTUACIÓNS

—Realización de auditorías das concesións administrativas de cara á súa revisión e 
recuperación, especialmente daquelas que supoñen grandes beneficios económicos 
para as empresas por conta do erario público.

—Realización de auditorías das empresas municipais (EMALCSA e EMVSA) para 
reorientar os seus fins como servizo público, así como do Consorcio de Turismo e do 
Consorcio da Música.

—Control da prestación de servizos públicos contratados mediante sistemas de 
control de xestión baseados en indicadores. Introdución de medidas nos pregos de 
contratación e persoal para a fiscalización do cumprimento e boa marcha dos servizos 
prestados por xestión indirecta.

—Nomeamento dunha persoa valedora das usuarias para cada servizo prestado por 
xestión indirecta, que será empregada municipal, e que fará seguimento da prestación 
do servizo e das queixas que a cidadanía faga sobre o seu funcionamento.

—Dar a coñecer os resultados das avaliacións realizadas, así como das memorias de 
xestión dos servizos, de tal xeito que a cidadanía coñeza a xestión do Concello e que 
sexamos unha administración referente en materia de xestión pública.

—Posta a disposición da cidadanía de cartas de servizo, nas que se informe dos 
servizos que se ofertan, dos compromisos na prestación, dos trámites básicos de 
cada procedemento administrativo municipal, así como dos dereitos das persoas 
usuarias.

—Análise das diferentes áreas administrativas e de servizos do Concello co fin de 
adecuar os diferentes procedementos e protocolos de actuación con criterios de 
racionalidade e eficacia e de dotalos do persoal necesario para acadar os seus 
obxectivos.  
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—Aposta por unhas condicións de traballo que garantan servizos públicos de 
calidade

Negociación, coa representación sindical, dunha nova Relación de Postos 
de Traballo na que se contemplen os cambios que resulten da realización do 
proceso de racionalización das diferentes áreas e servizos con criterios claros 
de aplicación dos diferentes factores de valoración.

Asinar un acordo regulador para o persoal funcionario que substitúa o aprobado 
no ano 1992.

Redución, ao mínimo imprescindíbel, da temporalidade na ocupación dos 
diferentes postos de traballo, xa sexa en comisión de servizos ou adscrición 
provisional, negociando coa representación sindical os criterios de utilización 
destes sistemas de provisión. Convocatoria anual de concurso de provisión de 
postos.

Desenvolvemento real da carreira profesional, tanto vertical como horizontal.

Adopción das medidas necesarias para que todos os empregados públicos 
poidan conciliar a vida laboral e familiar con independencia do servizo onde 
desenvolvan as súas funcións.

Recuperación, tan pronto como sexa posíbel, de todos os beneficios 
económicos e sociais perdidos a causa das medidas de austeridade adoptados 
polo anterior Goberno español do PSOE e do actual do PP.

—Uso eficiente, racional e aberto dos recursos públicos, reparando na necesidade 
de:

Auditoría e revisión das autorizacións e concesións demaniais sobre bens de 
dominio público e dereitos municipais, sinaladamente daquelas outorgadas con 
contraprestación, condición ou suxeitas a taxas.  

Inventario de todos os bens, móbeis e inmóbeis, coas ferramentas que 
proporcionan os recursos tecnolóxicos, non só para determinar o seu número, 
o seu valor, as súas características e o seu estado, senón tamén para os situar 
xeograficamente e os controlar. Elaboración dun regulamento dos usos dos 
espazos públicos do Concello.

Definición todo o que hai baixo o chan e as súas características, incluíndo 
canalizacións e instalacións urbanas. Aproveitamento dos posíbeis 
levantamentos por obras para dotar dunha infraestrutura que evite novos 
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levantamentos e inclusive posibilite o aluguer deste espazo.

Implantación de software de código aberto e a utilización de estándares 
abertos nos sistemas informáticos municipais.

Integración das bases de datos municipais coas doutras administracións para 
evitar que as persoas interesadas teñan que presentar a mesma documentación 
continuamente.

Desenvolvemento dun plano de revisión do sistema de iluminación pública 
segundo criterios técnicos e ambientais.

Solución dos problemas de subministración de auga e saneamento nalgúns 
barrios da cidade e implantación da rede de sumidoiros en toda a cidade, 
controlando que Emalcsa actúe correctamente neste sentido.

Estabelecemento dunha política de inspeccións axeitada, reforzando as 
funcións de inspección, para controlar que se cumpran as normativas 
municipais.

Redución do salario dos cargos públicos e do persoal de confianza e 
determinación da súa contía en función do salario mínimo interprofesional, 
sendo inferior, en todo caso, ao quíntuplo deste. Os cargos públicos non 
percibirán remuneracións extras pola asistencia aos consellos de administración 
das empresas municipais, así como de organismos con representación 
municipal.

Os orzamentos elaboraranse con criterio de orzamento cero.
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Uso alternativo do poder público de 
contratación

CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉXICA E RESPONSÁBEL PARA ACADAR 
OBXECTIVOS SOCIAIS (CLÁUSULA SOCIAL), ÉTICOS (COMERCIO XUSTO E 
RESPONSÁBEL) E AMBIENTAIS (CLÁUSULA VERDE)

ACTUACIÓNS

—Posta en valor e uso do efecto transformador do poder de contratación dos 
servizos públicos municipais, como operadores económicos que son, con capacidade 
de intervir e influír nos mercados de bens e servizos, para artellar a economía desde a 
responsabilidade social.

—Inclusión de cláusulas para que a contratación pública estratéxica e responsábel 
acade obxectivos sociais, éticos, ambientais e lingüísticos. Así, introduciranse 
cláusulas sociais, de comercio xusto e responsábel, verde, lingüísticas e con 
perspectiva de xénero para lle dar preferencia ás entidades sen ánimo de lucro, á 
economía social e á integración de colectivos desfavorecidos ou que presentan 
dificultades de inclusión social.  

—Aposta polas compras e subministracións de produtos que existan en galego 
(programas, equipos informáticos e electrónicos, produtos alimentarios, medios de 
comunicación e subministracións de todo tipo) e que fosen elaborados en condicións 
óptimas de sustentabilidade e de comercio xusto, responsábel e ético. Valoración do 
domicilio social das empresas e a creación de emprego no ámbito local, comarcal e 
nacional galego.

—Emprego dos servizos financeiros da banca cooperativista galega e da banca ética. 
Inclusión nos pregos de condicións para a adquisición de crédito ou doutros servizos 
financeiros a exixencia ás entidades dunha declaración de compromiso ético, nos 
seus produtos financeiros, empresas ou grupos en que invistan.

—Inclusión dos grupos da oposición nas mesas de contratación.

—Publicación no perfil do contratante de todos os contratos, incluídos os menores.
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Galega

Motor de desenvolvemento de Galiza.

Unha cidade comarcal e metropolitana, 
mesmo no deseño e no emprego das súas 
infraestruturas.

Hábitat natural da cultura e da lingua 
galegas, que tanto enriquecen.

Unha gran cidade galega libre da 
simboloxía franquista.
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A Coruña como cidade comarcal e 
metropolitana
COMPARTIR O MESMO TERRITORIO QUE NOS UNE

ACTUACIÓNS

Posta en común de servizos

—Actuación colectiva xunto cos concellos da área metropolitana coa posta en 
común dos servizos para racionalizar o gasto público e optimizar os investimentos, 
compartindo os seguintes servizos:

—Prestación integral do servizo de recollida selectiva e transporte conxunto 
dos residuos.

—Tratamento das verteduras procedentes da recollida dos Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) e a xestión do ciclo da auga, a través da elaboración dun plano 
da auga que garanta as redes de abastecemento, a potabilidade e calidade da 
auga ao tempo que evite a súa mala utilización e fomente o seu aforro.

—Ordenación, desenvolvemento e, no seu caso, xestión do transporte público 
metropolitano individual e colectivo por estrada, por camiños de ferro e 
marítimo, en colaboración coas outras administracións, conforme ao que a 
lexislación autonómica e estatal estabelece.

—Promoción e desenvolvemento turístico dos concellos da área metropolitana 
a través dun planeamento conxunto.

—Coordinación dos planeamentos urbanísticos no que se refire aos usos 
residenciais, industriais e de servizos que inclúa os corredores de transporte e 
as áreas de protección medioambiental e paisaxística e a planificación conxunta 
das infraestruturas que favorezan a mobilidade no ámbito da área metropolitana.

—Coordinación e planificación dos servizos sociais nas materias de violencia de 
xénero, emigración e inmigración, así como a coordinación da axenda cultural 
no ámbito da área metropolitana.

—Execución de todas aquelas obras, planos, programas ou proxectos que 
os concellos e outras Administracións públicas decidan encomendarlle a 
entidades públicas, co fin de mellorar a xestión de servizos e/ou actividades 
de interese xeral, ou para pór en marcha novos servizos que de forma 
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mancomunada se asuman total ou parcialmente.

—Coordinación e planificación conxunta dos servizos da Protección Civil, 
a prevención e a extinción de incendios e salvamento, sempre en clave de 
servizos públicos.

—Coordinación e implementación das competencias en materia de promoción 
e de creación do emprego, o fomento do tecido produtivo comarcal e a 
formación profesional que se promove desde os diferentes concellos. 

A optimodalidade das nosas infraestruturas ao servizo da mobilidade

—Aproveitamento das nosas infraestruturas desde a optimodalidade. A 
optimodalidade é a optimización do rendemento técnico, económico e 
medioambiental das cadeas de transporte, aproveitando as infraestruturas existentes 
e investindo en renovalas para facer máis cómodo e factíbel o transporte. O obxectivo 
é desvincular o crecemento económico dos efectos  negativos do transporte. 
As metas que se conseguirían son: fomentar os modos de transporte con baixas 
emisións de carbono, a eficiencia enerxética, a seguranza e a independencia do 
abastecemento e loitar contra a conxestión do tráfico.

—Hai que ser conscientes que algunhas das grandes infraestruturas da cidade están 
situadas noutros concellos: o aeroporto en Culleredo, o porto exterior en Arteixo, os 
polígonos industriais en Culleredo, Arteixo e Bergondo. Por isto, é absolutamente 
imprescindíbel integrarse na Área metropolitana e dotala dun plano que regule as 
relacións destas infraestruturas con todo o territorio da área e co resto de Galiza.

—O BNG aposta polo transporte público como un auténtico servizo de interese xeral 
que poida converterse na alternativa ao automóbil privado. As claves son a frecuencia, 
rapidez, seguridade, comodidade, accesibilidade, o custe acaído, as redes eficientes 
e a facilidade de conexión. O transporte público permite non soamente afrontar os 
retos ambientais senón tamén superar algúns desafíos no eido da cohesión social 
como o illamento das periferias urbanas.

—É preciso potenciar e transformar as infraestruturas ferroviarias e portuarias de 
San Diego cara a implantar redes que lles dean prioridade ás mercadorías e ao 
desenvolvemento dunha auténtica cultura de servizo ao cidadán que aproveite 
o que xa existe e rehabilite o transporte ferroviario de mercadorías e persoas e o 
desenvolvemento do transporte marítimo por vías navegábeis.

—Por outra banda, as pesadas cargas administrativas que pesan sobre o sector do 
transporte crean custos ocultos que resultan especialmente difíciles de soportar no 
caso das pequenas e medianas empresas. O propio concepto de desenvolvemento 
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sustentábel implica crear condicións de crecemento económico que garantan 
simultaneamente unhas condicións de traballo dignas e unhas profesións cualificadas 
para unha actividade socialmente responsábel e que non resulte nociva para o medio.

Aeroporto

—Reclamación, unha vez máis, da transferencia da competencia sobre os 
aeroportos galegos á Galiza para xestionalos conxuntamente coas autoridades 
locais e outras entidades públicas co fin de artellar un sistema aeroportuario 
integrado galego, baseado na cooperación, colaboración e igualdade dos tres 
aeroportos galegos. O traspaso competencial debe abranguer, como mínimo:

—A planificación das infraestruturas aeroportuarias.
—O proxecto, a execución, a dirección e o control dos investimentos nas 
infraestruturas e nas instalacións dos aeroportos galegos.
—A ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación e 
administración dos aeroportos públicos de carácter civil en Galiza e dos 
servizos adscritos a estes.
—A participación na dirección, na execución e no control dos 
investimentos, nas infraestruturas e nas redes de sistemas de 
telecomunicacións aeronáuticas e de control da circulación aérea en 
Galiza.

—Xestión desde unha perspectiva integrada as terminais aeroportuarias 
galegas co obxectivo de:

—Garantir as conexións cos catro grandes sistemas aeroportuarios 
europeos que permiten as conexións con todo o mundo: Londres, París, 
Amsterdam e Frankfurt.
—Reforzar as conexións con Barcelona e Lisboa.
—Reforzar as rutas con Bruxelas e Roma e coas principais cidades do 
Estado: Bilbao, Valencia, Sevilla, Alacante, etc.
—Incrementar as conexións internacionais directas, especialmente as 
transoceánicas onde a diáspora galega ten unha forte presenza, segundo 
a situación dos aeroportos galegos.
—Potenciar o tráfico de mercadorías, coa especialización dun dos tres 
aeroportos galegos e a dotación dunha alfándega co fin de captar tráfico 
internacional.
—Apoiar a instalación de bases e centros permanentes das principais 
compañías aéreas para asentar unha estrutura estábel de operacións de 
transporte aéreo.
—Deseñar e dotar dunha rede de conexións intermodais entre os tres 
aeroportos e as cidades galegas: en primeiro lugar, a través de servizos 
de lanzadeiras por estrada; a medio prazo, tamén por medio do ferrocarril 
e/ou do tren de proximidade.
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Portos

—Como o porto exterior debe de ser posto ao servizo do desenvolvemento 
real e a creación de emprego digno da Coruña e da súa área metropolitana, 
faise necesario e urxente que conte con todas as infraestruturas precisas para a 
súa posta en funcionamento, nomeadamente dotalo de conexión para o tráfico 
de mercadorías e de persoas, entre as que non pode faltar a ferroviaria.

—Dotación de conexións para o tráfico de mercadorías e de persoas, entre 
as que é urxente a ferroviaria. O ferrocarril é imprescindíbel para garantir a 
operatividade do porto exterior, sinaladamente, no que respecta ao transporte 
de graneis.

—Alén da posta en funcionamento do porto exterior en óptimas condicións, 
cómpre tamén a preservación e o fomento da económica do porto actual como 
lugar de actividade comercial e de pesca que xera riqueza, modificando para 
tales efectos as determinacións do planeamento urbanístico actual, apostando 
pola súa promoción, o seu uso mixto, a creación de novas actividades e 
mantendo aquelas que non poderán ser desenvolvidas, dadas as súas 
características, no porto exterior.

—Potenciación conxunta dos cinco portos principais de Galiza (A Coruña, Vigo, 
Ferrol, Marín e Vilagarcía) para a captación de tránsitos no exterior, evitando a 
competencia entre eles e fomentando a súa complementariedade.

—Desenvolvemento do transporte marítimo de pasaxeiros polas vías 
navegábeis do Golfo Ártabro.

Estacións do ferrocarril

—Coa chegada do AVE dáse unha oportunidade  para conectar a cidade 
co resto do Estado e para mantermos as infraestruturas existentes que 
conectan a cidade co resto da súa contorna e aproveitar así as vías en desuso 
ou infrautilizadas. A utilización da estación intermodal de San Cristovo para 
as grandes distancias tense que complementar simultaneamente cunha 
infraestrutura en San Diego, que aproveite as súas vías para o transporte 
ferroviario de proximidade. A comunicación entre ambas infraestruturas 
completaría o escenario de mobilidade para a cidade e a súa contorna 
metropolitana.
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Carril bici comarcal

—Favorecer o transporte individual brando para os desprazamentos 
interurbanos e comarcais, mediante o trazado de roteiros interurbanos amplos 
e útiles que promovan a mobilidade, adecuando o transporte público colectivo 
por estrada para o transporte de bicicletas.

Coordinación da planificación urbanística e de protección do medio natural

—Acabar coa falta de coordinación na práctica dos instrumentos de planificación 
territorial, urbanística e sectorial dos concellos da nosa comarca e área metropolitana. 
Definición de criterios de coordinación que permitan a constitución de soportes 
básicos para un desenvolvemento socio-económico sustentábel.

—Elaboración dun Plano director de ordenación territorial comarcal que garanta 
unha política urbanística como instrumento de interese xeral na que prevaleza o 
interese público, a coherencia, a transparencia, a participación, a sustentabilidade, a 
paisaxe, a racionalidade, o equilibrio territorial e a equidade tanto nas cargas como 
nos beneficios, e que, ademais, permita ordenar e planificar o territorio e as súas 
infraestruturas básicas, protexendo e recuperando os valores ambientais e culturais.

—Deseño da política ambiental dos concellos en clave comarcal metropolitana, na 
que prevalezan como obxectivos a preservación e protección da contorna e a súa 
posta en valor como piar do desenvolvemento local e, en particular, rural.

—Remate coa grave situación de contaminación e degradación da Ría do Burgo, 
que provoca graves prexuízos para toda a cidadanía e impide ademais un acaído 
desenvolvemento do enorme potencial en actividade marisqueira xeradora de 
emprego, razón pola que a súa rexeneración medioambiental e a súa limpeza integral 
son de imperiosa necesidade para o goce, o lecer e a recuperación dos bancos 
marisqueiros.
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Hábitat natural da cultura e da lingua 
galegas
A IDENTIDADE QUE NOS ABRE AO MUNDO E NOS UNIVERSALIZA

A CULTURA QUE FAI CIDADE E A CIDADE QUE FAI CULTURA

ACTUACIÓNS

Lectura e bibliotecas

—Elaboración dun Plan Municipal de Bibliotecas que garanta o acceso de toda a 
veciñanza a servizos bibliotecarios de calidade.

—Promoción da constitución dunha Rede única de Bibliotecas Públicas da Cidade.

—Construción dunha biblioteca municipal en Novo Mesoiro.

—Facer das bibliotecas a porta de acceso a todos os servizos de información da 
cidade, por medio de instrumentos como un portal web dos recursos de información 
existentes na Coruña. 

—Deseño dun plano de lectura da cidade coa participación de todos os axentes 
implicados.

—Facer das bibliotecas espazos de opinión abertos a toda a cidadanía e promover o 
pensamento e a análise sobre diferentes temas da actualidade.

—Potenciar as programacións dirixidas a valorizar e visualizar os autores e as autoras 
galegas.

—Apoio do desenvolvemento de estratexias de colaboración entre as/os libreiras/os, 
dirixidas a elaboración dun mapa de librarías da cidade.

—Incremento do investimento para a compra de fondos e para as actividades 
culturais nas bibliotecas.  

—Insubmisión do Concello da Coruña contra o canon bibliotecario. 
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Museos Científicos

—Sinatura de convenios coa Universidade da Coruña e centros de investigación para 
divulgar o seu labor nas salas dos museos científicos e realizar actividades conxuntas.

—Desenvolvemento dun marco específico de colaboración baixo a denominación 
de “A cultura é unha”, con creadores dos diferentes ámbitos culturais e que inclúa 
intervencións nos museos científicos.

—Potenciación dos contactos con centros de divulgación de ciencia de Galiza e 
Portugal, con actividades e iniciativas compartidas, na liña do aprobado na Lei Valentín 
Paz-Andrade.

A memoria da cidade

—Recuperación e posta en valor o patrimonio inmaterial, especialmente aquel 
vinculado ás raíces históricas e culturais da cidade. Conmemoración do centenario 
das Irmandades da Fala en 2016, facendo que este evento sexa un acto de 
participación e divulgación popular e colectiva.

—Edición de guías didácticas e itinerarios urbanos así como organización de xornadas 
e encontros para difundir a historia da cidade.

—Dotación de novas instalacións o Arquivo Municipal, adecuadas ás súas 
necesidades de funcionamento.

—Impulso da visualización e da dinamización das casas museo da cidade.

Artes plásticas e visuais

—Creación dunha área de didáctica dentro do departamento de artes visuais.

—Recuperación do proxecto de intercambio con outras cidades para os artistas 
plásticos locais.

—Incremento das canles de colaboración coas galerías e os creadores.

—Potenciación das ferramentas que faciliten a difusión e a comunicación entre 
diversos públicos, achegando a arte a toda a cidadanía.

—Creación de programas de difusión e apoio á realización de artistas plásticos e 
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visuais mozos.

—Apoio do festival de cinema da cidade, S8.

—Recuperación da Mostra de Ciencia e Cinema.

Artes escénicas e musicais

—Realización dunha programación de actuacións de agrupacións de danza e música 
en espazos públicos e edificios singulares.

—Mantemento dunha programación estábel anual de teatro galego.

—Posta en marcha dunha programación de música e artes escénicas dirixida a novos 
públicos e centrada en novas disciplinas como o teatro e a danza contemporánea, o 
novo circo, a maxia e o cabaré, os espectáculos multimedia e a música non comercial.

—Potenciación da Sala O Túnel como espazo preferente para a exhibición de 
programacións dirixidas ao público mozo.

—Incremento da presenza de intérpretes e autores galegos no cadro de persoal e na 
programación da Orquestra Sinfónica de Galicia.

—Potenciación do papel da Banda Municipal de Música na difusión e no fomento da 
música entre a poboación. Incluír na páxina web de cultura a súa programación.

—Ampliación da programación para a formación de públicos das artes escénicas.

—Reforzo da infraestrutura dos locais de ensaio municipais para a mocidade.

Creación artística

—Potenciación das vías de apoio aos colectivos de creadores e aos movementos de 
base.

—Habilitación de espazos multiusos en centros municipais para que os creadores 
locais poidan desenvolver alí os procesos de creación e produción.

—Creación dunha factoría cultural, con servizos de apoio ás persoas creadoras en 
calquera disciplina artística.
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—Colaboración coa AELG para crear unha aula permanente de creación literaria.

—Recuperación da festa anual da cultura: o Achegarte.

Participación e cohesión social

—Constitución do Consello Municipal de Cultura.

—Posta en marcha de fórmulas participativas para definir as programacións culturais, 
tales como consellos asesores de programación ou mecanismos de presentación de 
propostas.

—Transformación do edificio da antiga prisión provincial da Coruña nun espazo para a 
xestión cultural independente, retomando o proceso participativo e que sexa o pobo 
quen determine os contidos, a toma de decisións e a organización do espazo tal e 
como propón o Proxecto Cárcere.

—Estabelecemento dunha rede de espazos para a difusión cultural que cubra todos 
os barrios da cidade, mediante acordos con entidades públicas e privadas.

—Estabelecemento dun programa de actuación para promover o acceso á 
programación cultural de colectivos desfavorecidos ou da poboación inmigrante.

Patrimonio

—Iniciación da catalogación, o inventario, o estudo e o coñecemento do patrimonio 
histórico–artístico, arqueolóxico, etnográfico e eco-xeográfico.

—Impulso dunha política de recoñecemento e valorización dos bens de interese 
cultural.

—Promoción da declaración de bens de interese cultural de bens móbeis, inmóbeis 
e inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico, 
científico ou técnico.

—Sinatura de convenios con particulares que teñan bens de interese histórico-
artístico e/ou cultural para fomentar o seu uso público, total ou parcial.

—Instalación de institucións e servizos públicos en edificios de valor histórico e 
cultural.

—Protección dos estabelecementos históricos comerciais ou de hostalaría na Coruña 
de arraigada tradición unida á cidade.

—Creación da ruta urbana dos petroglifos.
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O POBO QUE RECOBRA A SÚA FALA, RECOBRA TAMÉN O SEU ESPÍRITO

ACTUACIÓNS

—Promoción do uso e prestixio do galego en todas as accións do Concello e en 
todos os ámbitos do municipio, para o que se recuperará o Servizo de Normalización 
Lingüística (SNL) municipal, dotándoo de persoal estábel e partida orzamentaria 
suficiente.

—Aprobación dunha Ordenanza de impulso do galego no Concello da Coruña.

—Elaboración dun plano de normalización da lingua con previsión de medidas para a 
incorporación do galego aos distintos ámbitos sociais e da propia administración.

—Creación dun foro ou rede local de normalización lingüística que atenda á 
participación de diferentes colectivos interesados. Apoio a entidades que procuren a 
normalización da nosa lingua.

—Utilización do galego en toda a sinaléctica dependente do Concello: nomenclátor 
urbano; rótulos e indicadores da totalidade das instalacións dependentes do 
Concello, igualmente dos autobuses urbanos; vestiario do persoal dependente do 
Concello; rotulación do parque móbil municipal; toponimia da Estación de Autobuses; 
megafonía; rotulación urbana dependente do Concello; paneis, indicadores ou postes 
de información turística ou doutro tipo colocados polo Concello.

—En todas esas rotulacións públicas, ou en calquera outro tipo de documentación ou 
de información que dependan do Concello, onde a lingua oficial do Estado se inclúa, 
garantirase que a lingua galega non apareza secundarizada.

—A lingua galega, como lingua oficial de toda a Administración local e por tanto 
tamén do Concello, debe figurar en toda a documentación municipal tanto interna 
como facilitada ás veciñas e veciños, así como en todos os estabelecementos 
(bibliotecas, centros cívicos...) dependentes do Concello, sen ningunha marca de 
subordinación a calquera outra.

—Igualmente, debe ser usada nas mesmas condicións en toda a documentación 
municipal dirixida a terceiros (contratos, convenios etc.).

—Galeguización da Administración municipal mediante a esixencia de coñecementos 
de lingua galega nos procesos de selección de persoal; a valoración do uso do 
galego na provisión de postos; a formación especializada; a dotación de ferramentas 
de apoio; a fixación de normas de comunicación oral e escrita; o estabelecemento 
de modelos documentais e as campañas informativo-sensibilizadoras do persoal 
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municipal e da cidadanía que acode ás dependencias administrativas; a esixencia do 
uso do galego nas concesións e contratacións de servizos. Todos estes aspectos 
deberán ser recollidos nun regulamento de usos da lingua galega.

—A lingua por defecto de todas as páxinas web municipais e das redes sociais nas 
que estea presente o Concello será o galego.

—A imaxe corporativa ou logotipo do Concello da Coruña terá como única forma a 
galega.

—As subscricións á prensa, no caso de existiren, deberán incluír, de forma plural, 
todos aqueles medios de comunicación que empregan total ou parcialmente a lingua 
galega.

—Recuperación, restauración e socialización da toponimia e microtoponimia existente 
no termo municipal aproveitando os estudos xa realizados.

—Creación de novos espazos de uso do noso idioma de interese para a infancia e 
a mocidade e apertura de colaboracións con base nas redes existentes na cidade: 
equipos de normalización, centros socioculturais, oferta de actividades para a 
mocidade, universidade etc.

—Garantir, cando menos, o 50% da presenza do galego en toda a actividade das 
escolas infantís municipais, procurando a fórmula para garantir unha oferta mínima 
dunha liña íntegra na nosa lingua.

—Desenvolvemento de accións normalizadoras dirixidas á poboación adulta, con 
especial atención ás habilidades orais e á dimensión sociocultural do idioma. Tamén 
se terá presente neste sentido á poboación inmigrante.

—Desenvolvemento de iniciativas de dinamización cultural e lingüística con entidades 
e institucións de países pertencentes ao tronco común do galego-portugués, 
reforzando as relacións con estes pobos, concienciando do carácter internacional da 
nosa lingua e enfatizando a súa utilidade e proxección.
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Unha gran cidade galega libre de 
simboloxía franquista
RECUPERARMOS A NOSA MEMORIA PORQUE NON PODE ENTENDERSE O 
PRESENTE E CONSTRUÍR O FUTURO SE IGNORAMOS O PASADO

ACTUACIÓNS

—Fomento da investigación da historia da Coruña como cidade galega universal.

—Valorización do importante paso cara ao autogoberno que significaba o Estatuto do 
36 e do importantísimo papel que xogou o nacionalismo representado polo Partido 
Galeguista.

—Potenciación da celebración do Día da Galiza Mártir, o 17 de agosto.

—Celebración do 28 de xuño, data da aprobación do Estatuto no plebiscito en 1936.

—Supresión da simboloxía franquista en cumprimento do acordo do Pleno de 7 de 
setembro de 2009.

—Retirada do escudo franquista da vidreira da escaleira principal do Pazo de María 
Pita, que é ilegal desde 1981.

—Cumprimento do acordo unánime do grupo de expertos para que se retiren da 
galería de retratos de alcaldes do Pazo municipal os retratos dos dous primeiros 
alcaldes franquistas: José Fuciños e Hernán Martín-Barbadillo. Retirada tamén dos 
retratos dos alcaldes franquistas: Sergio Peñamaría de Llano, Eduardo Ozores Arraiz, 
José Pérez Ardá y López Valdivieso e Eduardo Sanjurjo de Carricarte, pola súa 
participación como militares na sublevación fascista de 1936 ou, desde os tribunais 
militares, na represión de demócratas e republicanos.

—Mudanza dos nomes das rúas Calvo Sotelo, avenida Primo de Rivera, praza de José 
Toubes, avenida Salgado Torres, peirao Almirante Vierna, peirao de Calvo Sotelo, 
Fuente Álamo, Cabo Ponte Anido, Diego Delicado Marañón. Mudanza do nome da 
rúa Disciplina en Monte Alto, que debe recuperar o nome tradicional de Liberdade. 
Retirada da placa Pardo de Santayana ao grupo de vivendas. Retirada do busto do 
alcalde franquista Eduardo Sanjurjo de Carricarte, que está na parte posterior do Pazo 
municipal de María Pita.

—Supresión da distinción honorífica de fillos adoptivos a Manuel Fraga, concedida 
en 1968, e Laureano López Rodó, ao igual que se fixo con outros oito ministros 
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franquistas. Tamén retirada da devandita distinción a Diego Delicado Marañón, José 
Manuel Pardo de Santayana e José Calvo Sotelo.

—Recuperación dos nomes tradicionais, despois da supresión das rúas franquistas: 
rúas do Socorro (antes Juan Canalejo), Fonte de Santo André (antes General Mola), 
Costa da Unión (antes Tenente General Gómez Zamalloa) etc.

—Propiciar a igualdade e que na inauguración das novas rúas haxa o mesmo número 
de homes que de mulleres.

—Facer as xestións para o cambio de nome de centros docentes relacionados co 
franquismo, e atender así a solicitude da Comisión Permanente do Consello Escolar 
do Estado de 5 de febreiro de 2008 e as resolucións do Parlamento galego: IES Calvo 
Sotelo, IES Rafael Puga Ramón, CEIP Salgado Torres, CEIP Sal Lence, CEIP Montel 
Touzet e CEIP Sanjurjo de Carricarte. Hai que ter en conta que, no caso dos centros 
de educación infantil e primaria a mudanza deses nomes é competencia municipal.

—Colocación dunha placa no Pazo municipal de María Pita, que lembre e honre a 
todas as persoas que traballaban no Concello e que foron represaliadas despois 
da sublevación militar de 1936: o alcalde, Alfredo Suárez Ferrín, o secretario, 
Joaquín Martín Martínez, xefe do negociado, Francisco Prego Campos e ducias de 
funcionarios municipais.

—Dentro dos diversos usos que poida ter o vello cárcere, creación dun espazo para 
a memoria vinculada coa propia historia do edificio e das persoas que estiveron alí, 
vítimas da ditadura franquista.

—Potenciación da Casa Museo Casares Quiroga como lugar da memoria republicana, 
cunha programación municipal de actividades.

—Recoñecemento institucional ás persoas que foron vítimas da ditadura. Aprobación 
polo Pleno da corporación dunha declaración de condena do franquismo e do uso da 
violencia para conseguir o poder, tal e como recolle a Lei da Memoria Histórica.

—Apoio á querela arxentina para que se xulguen os crimes contra a humanidade, que 
non prescriben, cometidos durante o franquismo.

—Solicitude de derrogación da Lei de Amnistía de 1977.

—Recuperación do pazo de Meirás para o patrimonio público. Facer as xestións 
oportunas para a recuperación da Casa Cornide para o patrimonio municipal.

—Elaboración dunha guía didáctica sobre os lugares da memoria que recolla a historia 
da represión franquista.
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Mariñeira

Recuperarmos a cidade que naceu do 
mar para encadrala na súa contorna 
mariña, tanto cultural como económica, 
potenciando, apoiando, defendendo 
as actividades de pesca, marisqueo, 
percebe e baixura en todos os seus 
ámbitos de actuación.

Lonxe de ser un lugar de especulación 
urbanística, o da Coruña debe ser 
declarado porto galego altamente 
dependente da pesca e debe contar coas 
infraestruturas necesarias para garantir 
as actividades marítimo-pesqueiras.

Recuperación integral da ría do Burgo e 
planificación racional dos seus usos, alén 
de recuperarmos o banco marisqueiro 
e pesqueiro da zona da contorna do 
emisario de Bens, zona totalmente 
degradada e que conta cunha grande 
riqueza mariña.
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O noso futuro tamén está na cidade que 
naceu do mar
O MAR COMO FONTE DE TRABALLO E RIQUEZA

ACTUACIÓNS

—Declaración do porto pesqueiro da Coruña, na súa condición de porto galego, 
como altamente dependente social e economicamente da pesca.

—Potenciación, apoio, defensa e promoción das actividades de pesca, marisqueo, 
percebe e baixura en todos os seus ámbitos de actuación.

—Recuperación integral da Ría do Burgo e do banco marisqueiro e pesqueiro da con-
torna do emisario de Bens.

Avanzo na execución da recuperación integral da Ría do Burgo e da planifica-
ción racional dos seus usos.

Recuperación do banco marisqueiro e pesqueiro da zona da contorna do emi-
sario de Bens, que está totalmente degradada e conta cunha riqueza mariña.

—Defensa da modificación do reparto de cotas pesqueiras, nomeadamente do lirio, 
pescada, cigala, xarda, xurelo e rape.

—Defensa do dereito dos mariñeiros galegos a vivir do seu traballo contribuíndo á 
elaboración dun plano de viabilidade do sector.

—Garantir a supervivencia da frota do cerco, a arte menor da frota con maior peso no 
porto da Coruña; modificar o actual reparto de cotas -no que prima o criterio de cap-
turas históricas- por outro onde sexan preponderantes os criterios socioeconómicos 
e o número de tripulantes e un Plan de recuperación da sardiña cos criterios acorda-
dos na Comisión Sectorial do cerco do Consello Galego de Pesca.

—Impulso dos produtos da Confraría de Pescadores, colaboración coas súas activi-
dades e erixirse como garante dos colectivos de baixura, marisqueo e percebe.

—Plano de medidas de apoio, en conxunto co sector, para garantir prezos xustos dos 
produtos e de apoio aos circuítos curtos de comercialización e distribución dos pro-
dutos pesqueiros e marisqueiros.

—Celebración de actividades lúdicas de exaltación dos produtos da pesca de baixu-
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ra.

—Modificación do planeamento urbanístico para que o porto deixe de ser un lugar 
para a especulación urbanística e poida contar con infraestruturas eficientes e susten-
tábeis para garantir as actividades marítimo-pesqueiras

Apoio da petición do colectivo de mariscadores e mariscadoras dun local onde 
poidan desenvolver as súas actividades de control, pesado e clasificación, e 
que dispoña ademais de zonas de vestiarios e de reunións.

Dotación de servizos ao porto pesqueiro da Dársena de Oza, especialmente en 
todo o relativo ao transporte, á mobilidade e aos equipamentos portuarios.

Plano de eliminación de verteduras da cidade ao mar para garantir a continuida-
de dos recursos da fauna e a flora mariña, nomeadamente nas zonas da des-
embocadura do Río Monelos, na Dársena, no dique de Abrigo, nos Pelamios, en 
punta Herminia e na zona de San Roque.

Rexeite da instalación para despezar barcos na dársena de Oza polo enorme 
perigo que pode provocar na contorna da praia e do peirao de Oza, como na 
propia ría do Burgo, e exixencia de control, por parte das administracións com-
petentes, de actividades potencialmente contaminantes de reparación, limpeza, 
pintado e despezamento e baleirado de barcos que se levan a cabo no propio 
peirao.
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O mar como berce da nosa cultura e 
espazo de lecer
ACTUACIÓNS

—Recuperación e valoración da cultura do mar.

—Apoio e promoción do Consulado do Mar.

—Reserva de espazos nos museos da cidade e dotalos de contido para a exposición 
da cultura, costumes, historia e oficios mariñeiros.

—Acondicionamento dunha nova sala de exposicións na Casa dos Peixes baixo a de-
nominación de “A conexión oceánica”, dedicada á conexión científica e histórica das 
persoas co mar.

—Recuperación, estudo, valoración e difusión de todas as manifestacións da cultura 
popular mariñeira (artesanía, folclore, música...).

—Recuperación e rotulación da importante toponimia coruñesa relacionada coa con-
torna mariña.

—Fomento e realización de actividades culturais, turísticas e de oficios relacionadas 
co mar.

—Apoio e promoción de iniciativas de recuperación e divulgación do noso patrimonio 
marítimo.

—Recuperación do Faro de Oza para un uso social e cultural por parte da veciñanza.

—Promoción da ampliación das zonas de libre acceso peonil da zona terrestre do 
porto, limitando ao máximo as zonas tanto de acceso restrinxido como de acceso 
controlado.
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Social

A rendibilidade social como eixo 
transversal. 
 
Políticas municipais de emancipación 
social desde o emprego, os servizos 
sociais, a vivenda, a educación, o 
transporte público, o respecto ao 
medio ambiente e aos recursos naturais, 
a actividade física e deportiva que 
favorece a integración e a calidade 
de vida, o lecer, a protección civil, a 
convivencia, o empoderamento xuvenil, o 
recoñecemento do colectivo das persoas 
inmigrantes e emigrantes, a igualdade 
de xénero e a non discriminación pola 
orientación sexual.

Desde o dereito ao emprego digno, 
revitalizando os nosos sectores 
produtivos (polígonos industriais, 
actividades marítimo-pesqueiras, 
Universidade da Coruña, pequeno e 
mediano comercio…) para combater o 
desemprego e a precariedade laboral, 
sinaladamente de mulleres e mocidade.
Desde os servizos públicos de benestar 
social, como medio de intervención 
pública para acabar con todo tipo de 
discriminación, desigualdade e exclusión 
(económica, social, xénero, idade, 
discapacidade, orixe, opción sexual, 
…), en que a solidariedade do público 
prevaleza sobre a caridade do privado.
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Desde o dereito a vivenda e aos espazos públicos de convivencia, porque, fronte á 
especulación urbanística dos grandes promotores, está o dereito á cidade para vivir 
nun territorio cuxo aproveitamento e goce correspóndelle ao común da veciñanza.

Desde o dereito á educación pública, como ferramenta básica para acabar coas 
diferenzas socioeconómicas, con actuacións que busquen a igualdade no acceso 
á oferta educativa e un mellor aproveitamento das potencialidades formativas 
do tecido educativo a través da mellora da oferta educativa e do apoio social á 
educación.

Desde o dereito á mobilidade a través dun conxunto de medios públicos, 
sustentábeis e sen ánimo de lucro, garantindo a comunicación e os desprazamentos 
por moi diversas causas só desde a rendibilidade social, que son as razóns da nosa 
aposta pola revisión da concesión da Compañía de Tranvías, polo transporte marítimo 
e polo tren de proximidade.

Desde o dereito a vivir nun medio ambiente san, equilibrado e seguro, co fin de 
sabermos gozar dunha contorna ambiental segura para o desenvolvemento das 
persoas, asumindo a obriga de conservalo coa implicación dos poderes públicos de 
velar por un uso racional e sustentábel dos recursos naturais, integrando o concepto 
de ecoloxía urbana e rural e o consumo responsábel e consciente.

Desde a actividade física e deportiva para favorecer a integración e calidade de vida 
das persoas sen ningún tipo de discriminación.

Desde o dereito ao lecer, como medio esencial para lograr o benestar emocional, o 
desenvolvemento das relacións interpersoais significativas e fomentar a inclusión na 
propia contorna.

Desde o dereito á protección civil, a través dun servizo público de prevención das 
situacións de grave risco colectivo ou catástrofes, de protección das persoas e dos 
bens e de rehabilitación e reconstrución das zonas afectadas.

Desde o dereito á convivencia, construíndo e desenvolvendo novas formas de vida 
en común desde o respecto dos dereitos e dos deberes.

Desde o dereito do empoderamento xuvenil, garantindo o protagonismo da 
mocidade e apostando firmemente pola xeración de redes de participación xuvenil, 
como condicións precisas e fundamentais na construción dunha nova sociedade.
Desde o recoñecemento e a defensa dos dereitos das persoas inmigrantes, que 
tamén son cidadás, porque non hai persoas ilegais e clandestinas e porque todas as 
persoas somos emigrantes.

Desde o dereito á igualdade de xénero para acabarmos coa violencia machista e o co 
feminicidio tamén desde a xustiza social.

Desde o dereito á igualdade e á non discriminación por orientación sexual, porque 
apostamos pola normalización social do feito gay, lésbico, bisexual, transexual e 
intersexual, loitando contra toda discriminación por motivo de orientación sexual e 
identidade de xénero.
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Desde o dereito ao emprego digno
COMBATENDO O DESEMPREGO E A PRECARIEDADE LABORAL MEDIANTE A REVI-
TALIZACIÓN DOS NOSOS SECTORES PRODUTIVOS

APOSTANDO POLA CREACIÓN DE EMPREGO DE CALIDADE E POLA FORMACIÓN

ACTUACIÓNS

—Reclamación da limitación á creación de emprego público destinado á creación, 
reforzo e ampliación de servizos públicos locais.

—Aposta pola creación de emprego nos servizos públicos locais e situalo en niveis 
similares á media dos Estados da contorna europea, como vía para crear emprego 
estábel e dirixido aos sectores de poboación que presentan taxas máis altas de des-
emprego: mulleres e mocidade.

—Creación, apoio e mantemento do emprego en cooperativas de traballo asociado 
e sociedades laborais; así como difundir e fomentar o cooperativismo e a economía 
social como vías para procurar unha ocupación laboral.

—Potenciación da formación para o emprego dirixida ás persoas traballadoras des-
ocupadas e ás persoas demandantes de primeiro emprego sen titulación a través do 
Centro Municipal de Emprego.

—Potenciación desde o Concello as modalidades de formación-emprego (obradoiros 
de emprego).

—Apoio aos centros especiais de emprego para a inserción laboral das persoas dis-
capacitadas, mais tamén ás empresas de inserción social e laboral.

—Intensificación da colaboración cos servizos públicos de emprego e así canalizar 
axudas para a contratación de persoas desempregadas pola Corporación local ou en 
empresas que colaboren co Concello.

—Promoción da sinatura de convenios coas empresas locais para a mellora da ocupa-
ción laboral a través da concertación coas asociacións empresariais.

—Potenciación das feiras tradicionais, como elementos dinamizadores da vida econó-
mica do concello.

—Inclusión e avaliación, nos procedementos de contratación administrativa do con-
cello para a selección da mellor oferta, alén dos criterios económicos, entre outros, 
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criterios relativos ao emprego (cláusulas sociais):  a estabilidade laboral das empresas 
ofertantes, a creación de postos de emprego estábel relacionados coa obra ou co 
servizo contratado e a contribución no acceso ao emprego de persoas pertencentes 
a colectivos desfavorecidos ou que presentan dificultades de inclusión social e labo-
ral, reparando na mocidade e nas mulleres.

FOMENTO DO TECIDO PRODUTIVO LOCAL

ACTUACIÓNS

—Creación de sementeiras de empresas, mediante a oferta municipal de locais ade-
cuados, de baixa renda, por un tempo determinado, até que se consolide a iniciativa 
ou se amose a súa inviabilidade.

—Recuperación da artesanía, potenciada a través das escolas-obradoiro. Prestación 
de servizos aos artesáns e as artesás sobre medios dixitais e materiais.

—Recuperación de oficios tradicionais con viabilidade económica.

—Mellora dos equipamentos sociais así como as actividades de hostalaría e as in-
fraestruturas turísticas, e elevar a calidade residencial do noso concello.

—Aproveitamento do patrimonio arquitectónico en desuso.

—Aplicación de planos coordinados de promoción do turismo e do comercio local, a 
fin de estimular a actividade comercial das zonas tradicionais da Coruña.

—Impulso ao dimensionamento das empresas ligadas á divulgación da lingua e 
cultura nacionais mediante a reserva, dentro dos orzamentos de cultura e festas do 
concello, dunha parte importante para eventos producidos por empresas de servizos 
culturais galegas co obxectivo de afianzar esta industria cultural.

—A posta en funcionamento do porto exterior non pode significar a desaparición da 
actividade económica do porto actual como lugar de actividade comercial e de pesca 
que xera riqueza, de modo que hai que seguir apostando pola súa promoción, o seu 
uso mixto, a creación de novas actividades e o mantemento daquelas que non pode-
rán ser desenvolvidas, polas súas características, no porto exterior.

—Realizar as xestións pertinentes coas entidades competentes para a instalación no 
porto dun depósito de carburante para autoabastecemento dos transportistas e de-
fensa do abaratamento e eliminación progresiva das peaxes nas autoestradas.
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ORDENACIÓN DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Desde a perspectiva de estimular a actividade económica e incidir na mellora das 
estruturas que sustentan a actividade, acometeranse as seguintes

ACTUACIÓNS

—Posta en práctica dunha política real de defensa do solo empresarial que corrixa 
tanto as deficiencias dos polígonos existentes como as consecuencias urbanísticas 
da desarticulación do tecido empresarial para revalorizar o espazo e acadar melloras 
na:

—Accesibilidade ás redes de transporte e de comunicación.
—Calidade ambiental como factor de atracción diferencial.
Integración efectiva das unidades e dos servizos produtivos para crear efectos 
sinérxicos no interior e na contorna.
—Ordenación interna: dotación de infraestruturas (viarias, enerxía e auga, 
saneamento, depuración e redes de telecomunicacións de banda larga), de 
equipamentos e de servizos básicos (limpeza, correos, hostalaría, transporte) ou 
avanzados (xurídicos, financeiros, comerciais, técnicos) que son imprescindíbeis 
para que o parque empresarial funcione.
—Promoción da accesibilidade económica a este solo empresarial.

—Rehabilitación de zonas e espazos que impulsen o comercio e hostalaría locais.

—Recuperación do medio natural dos espazos degradados, converténdoos en espa-
zos públicos preparados para a realización de actividades económicas.

—Actuacións comúns de promoción, apoio institucional e actuacións diferenciadas, 
de acordo ás distintas necesidades que cada tipo de empresa poida ter, cara á crea-
ción de postos de traballo.

—Reforzamento do asesoramento legal e económico e da titorización á hora de pór 
en marcha un plano empresarial, así como o incremento das axudas na tramitación 
da constitución das empresas e das exencións fiscais no inicio da actividade, alén da 
posibilidade de que o Concello poida actuar como avalista en casos moi concretos.

—Potenciación da relación entre os viveiros de empresas que actualmente operan na 
cidade: os do Concello (entre eles o que aínda está en construción en convenio coa 
Cámara de Comercio), o da Universidade e os das Fundacións Paideia e Ronsel, apro-
veitando o solo industrial dispoñíbel na Coruña.

—Estabelecemento de contratos programa para o desenvolvemento de actividades, 
con axudas condicionadas a unha serie de obxectivos, que deberán cubrir as empre-
sas dos mozos e mozas empresarias.

Creación da cidade da tecnoloxía a través de actuacións conxuntas con outras admi-
nistracións públicas, sinaladamente a Universidade da Coruña.
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APOIANDO E DEFENDENDO AS ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUEIRAS

ACTUACIÓNS

As que figuran no apartado específico «Mariñeira» do programa,

PROMOVENDO A ACTIVIDADE SUSTENTÁBEL NOS POLÍGONOS INDUSTRIAIS

Para que conten coas mesmas estruturas e servizos que o resto da cidade, a través 
das seguintes

ACTUACIÓNS

—Concentración de todas as competencias relativas aos polígonos industriais nunha 
soa concellaría, para os efectos de facilitar e de axilizar a xestión e a resolución de 
todas as súas necesidades.

Na Agrela

—Desenvolvemento do plano director.

—Mellora da circulación viaria.

—Reposición as beirarrúas deterioradas.

—Dotación de servizos, rede de sumidoiros e alumeado público, e mellora das in-
fraestruturas na área comprendida entre as zonas do Bosque e O Martinete.

—Mellora e ampliación do servizo de transporte de autobuses urbanos.

—Estudo da viabilidade do emprego do camiño de ferro entre o porto e a Refinaría, 
que atravesa o polígono e que está inactivo para implantar un servizo de tren de proxi-
midade como medio de transporte.

—Reparación do firme nalgún dos viais.

—Mellora e reposición do alumeado público.

—Mellora e ampliación do servizo de limpeza.
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—Construción da rede de saneamento separativo na vía pública.

—Ampliación do novo punto de apartación a outro tipo de residuos.

—Correcta sinalización e nomenclatura das rúas do polígono.

—Construción dunha pasarela para cruzar a estrada de Carballo, á altura da rúa New-
ton.

—Humanización do polígono con novas zonas axardinadas, plantación de árbores e 
colocación de bancos.

—Colocación dun panel co plano do polígono nas súas principais entradas.

—Revisión das zonas onde se necesita acometer obras de soterramento de liñas de 
media tensión e eliminación dos transformadores obsoletos.

En Pocomaco

—Apoio do Concello para a instalación do edificio social.

—Dotación dunha liña específica de transporte urbano. Contactos permanentes coa 
Asociación de Empresarios e Empresarias para analizar os percorridos e cabeceiras 
(aproveitar a Terceira rolda).

—Potenciación da viabilidade do emprego do camiño de ferro que atravesa o polígo-
no para implantar un servizo de tren de proximidade como medio de transporte.

En Vío

—En coherencia coas alegacións presentadas, reformulación do Estudo informativo 
Prolongación do acceso ao Porto Exterior e do Plan especial da vía de acceso ao 
Porto Exterior-conexión AC14 para que os promotores asuman o que lles corresponde 
no financiamento do viario e eliminando o seu impacto negativo sobre as persoas que 
viven no poboado das Rañas.
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REVITALIZANDO O COMERCIO E A HOSTALARÍA

ACTUACIÓNS

Participación do pequeno e mediano comercio nas políticas municipais

—Faranse consultas previas preceptivas por parte do Concello da Coruña no deseño 
e na execución de todas aquelas actuacións e intervencións municipais en que estea 
implicada a actividade do pequeno e mediano comercio

—Integración do pequeno e mediano comercio como actividade estratéxica a pro-
texer e a dinamizar nun plano de urbanismo e de mobilidade sustentábel.

—Posta en marcha dun plano integral de apoio ao pequeno e ao mediano comercio 
atendendo á súa realidade en cada barrio da nosa cidade.

Promoción da venda no pequeno e mediano comercio

—Desenvolvemento dunha normativa de baixos comerciais (complementaria e he-
teroxénea) orientada á procura da rexeneración do pequeno e do mediano comercio 
dos barrios en que se atopa.

—Creación dun banco público de locais comerciais: elaboración dunha listaxe de 
baixos comerciais, incluíndo os baleiros e en desuso, para a súa oferta en réxime de 
aluguer controlado, de modo que permita a revitalización das actividades do pequeno 
e do mediano comercio.

—Incentivo ás persoas propietarias dos baixos comerciais para que oferten os 
mesmos en réxime de aluguer accesíbel e gravar as persoas propietarias de baixos 
comerciais que permitan o deterioramento e abandono das súas propiedades, sem-
pre coa finalidade de favorecer a súa posta en valor e uso por parte do pequeno e do 
mediano comercio como medio para acadar a revitalización das súas actividades.

—Realización de políticas de bonificacións e exencións fiscais municipais nas activi-
dades do pequeno e do mediano comercio.

—Realización de programas de formación, apoio, reforzo e dotación de medios ao 
pequeno e mediano comercio.

—Elaboración dunha listaxe de estabelecementos comerciais de arraigada tradición 
na nosa cidade para a súa protección integral e posta en valor.

—Apoio, promoción e defensa de todas aquelas iniciativas do pequeno e do mediano 
comercio que incidan en iniciativas da venda de produtos de consumo responsábel.
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Promoción do consumo no pequeno e no mediano comercio como opción responsá-
bel

—Realización de campañas municipais dirixidas á compra no pequeno e no mediano 
comercio como opción de consumo responsábel que garante, mediante o tecido das 
redes da economía doméstica e dos mercados locais da pequena produción e consu-
mo, a vitalidade dos barrios e dos espazos públicos tradicionais da nosa cidade.

—Elaboración dun plano municipal de consumo no pequeno e no mediano comercio 
atendendo á realidade de cada barrio, que facilite e faga cómoda a compra nos seus 
estabelecementos con incentivos ás persoas que consuman en estabelecementos 
comerciais desta natureza.

—Intervencións municipais con apoio dos sectores implicados que permitan estreitar 
directamente o consumo nos estabelecementos do pequeno e do mediano comercio 
co consumo nos estabelecementos da hostalaría dos nosos barrios e co turismo da 
nosa cidade.

MERCADOS

ACTUACIÓNS

—Plano de dinamización dos mercados municipais con accións de revitalización 
transversais, mesmo na súa xestión pública a través de empresas municipais actual-
mente existentes, ofertando os numerosos postos pechados como sementeiras de 
actividades a través dos correspondentes concursos públicos.

—Aposta polos circuítos curtos de comercialización para produtos alimentarios locais, 
especialmente artesanais e ecolóxicos e de proximidade.

—Cumprimento da moción aprobada no Pleno en apoio e defensa da actividade no 
Mercado Municipal de Santa Lucía: 1) Articulación das medidas necesarias mentres se 
realicen as obras de rehabilitación do Mercado de Santa Lucía para que as praceiras e 
os praceiros poidan continuar coa súa actividade nun lugar habilitado para tales efec-
tos no propio barrio; e 2) Despois das obras de finalización das obras de rehabilitación, 
adopción das medidas que correspondan para que as praceiras e os praceiros do 
Mercado de Santa Lucía poidan incorporarse aos postos que se oferten no novo edifi-
cio do Mercado de Santa Lucía, sempre a través dos procesos selectivos pertinentes, 
que deberán ter en conta a experiencia e os anos de dedicación con profesionalidade 
e atención demostradas a esta actividade de comercio de barrio
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—Garantir a continuidade da actividade no Mercado Municipal de Durmideiras, adop-
tando as medidas que correspondan legalmente para que as praceiras e os praceiros 
de Durmideiras poidan incorporarse aos postos que se oferten no mercado, sempre a 
través dos procesos selectivos pertinentes, que deberán ter en conta a experiencia e 
os anos de dedicación con profesionalidade e atención demostradas a esta activida-
de de comercio de barrio.

—Apoio a persoas produtoras locais, a través de formación e obradoiros, sobre se-
guridade alimentaria e etiquetaxe por mor das dificultades que introduce a lexislación 
actual.

APROVEITANDO O XACEMENTO QUE SUPÓN O EMPREGO VERDE E A SUSTENTA-
BILIDADE

ACTUACIÓNS

—Promoción da rehabilitación urbana sustentábel como xeradora de emprego verde.

—Fomento do emprego verde na xestión complexa, integrada e eficiente da auga e 
na xestión e tratamento dos residuos.

—Desenvolvemento dunha formación orientada á cualificación e á adaptación das 
persoas traballadoras aos medios dixitais e á cultura da sustentabilidade.

—Desenvolvemento de programas que traian como consecuencia unha efectiva re-
dución das emisións contaminantes.

—Concepción dos puntos limpos como lugares que xeran riqueza e emprego a través 
da reciclaxe e da recuperación e como lugares onde se levan a cabo actuacións de 
mercado de residuos.

—Apoio e promoción da creación de industrias e cooperativas de reciclaxe, de recu-
peración e de optimización de recursos e de estudo de residuos para o deseño de 
novos xeitos de reciclaxe e fomento da redución na orixe, sinaladamente nos polígo-
nos industriais.

—Fomento das ocupacións ambientais de emprego verde, nomeadamente:

—Tratamento e depuración de augas residuais.
—Xestión e tratamento de residuos urbanos.
—Produción de enerxías renovábeis.
—Xestión de espazos naturais protexidos.
—Servizos ambientais para empresas e entidades que realicen consultarías, 
enxeñarías e auditorías ambientais.
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AMOSANDO AS NOSAS RIQUEZAS AO TURISMO

ACTUACIÓNS

—Implementación do Plano director e reforzamento do posicionamento do destino A 
Coruña como habitual na mente do turista co obxectivo de fidelizar as persoas visitan-
tes.

—Aposta decidida polo completo desenvolvemento do Plano de dinamización do 
produto turístico da Coruña e da súa área metropolitana.

—Implantación dos criterios de transversalidade. Todo evento capaz de xerar visitas á 
cidade ten que estar coordinado cun ente de xestión metropolitano.

—Habilitación de axudas ao fomento da calidade da oferta turística para conseguir a 
certificación de calidade e a garantía na oferta turística da Coruña.

—Realización de promocións turísticas singulares e específicas para as persoas da 
Coruña e da súa área de influencia máis próxima: espectáculos, ofertas gastronómi-
cas, hoteleiras, circuítos culturais, etc.

—Realización de promocións específicas para a fin de semana con ofertas singulares 
para captar turistas de Galiza e doutras comunidades limítrofes.

—Realización de accións de promoción exterior da oferta da cidade da Coruña e a 
súa contorna.

—Selección e singularización de acontecementos para a atracción turística da cidade: 
festivais, acontecementos culturais, deportivos...

—Posta en valor da Cidade Vella como punto de interese turístico.

—Revitalización das principais festas tradicionais da cidade.

—Potenciación do ecoturismo.

—Ampliación da captación de turismo marítimo

—Creación de rutas turísticas en relación coa contorna que teñan como centro de 
durmida a cidade da Coruña.

—Construción dun albergue xuvenil que pertenza ás redes internacionais de alber-
gues fomentando un turismo de xente moza activo, cultural, deportivo e de coñece-
mento entre distintas realidades xuvenís do mundo.

—Deseño e implantación de actividades turísticas de todo tipo relacionadas co mar.
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DINAMIZANDO A NOSA UNIVERSIDADE COMO POLO DE ATRACCIÓN

ACTUACIÓNS

—Destino de edificios públicos, quer da Deputación, quer do Concello, para a resi-
dencia pública universitaria.

—Mantemento, de maneira permanente, dos viarios do Campus de Elviña por parte 
do Concello da Coruña na medida en que son viarios que emprega toda a veciñanza.

—Desenvolvemento dunha liña de axudas do Concello para fomentar a mobilidade 
internacional do persoal docente investigador, dos PAS e do estudantado.

—Asunción por parte do Concello do financiamento do billete do bus universitario ou 
mesmo que se revise a concesión da Compañía de Tranvías, co fin de que a empresa 
non obteña beneficios por conta das axudas públicas que recibe ben do Concello 
ben da Universidade.

—Procura da mellora das comunicacións entre A Coruña e Ferrol, con especial aten-
ción á liña ferroviaria e promoción da posta en funcionamento de trens de proximi-
dade, utilizando o apeadoiro de Elviña para garantir a comunicación dos campus da 
Universidade da Coruña coa comarca e coa área metropolitana.
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Desde os servizos públicos de benestar 
social

COMO MEDIO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA PARA ACABAR CON TODO TIPO DE 
DESIGUALDADE, DISCRIMINACIÓN E EXCLUSIÓN (ECONÓMICA, SOCIAL, XÉNERO, 
IDADE, DISCAPACIDADE, ORIXE, OPCIÓN SEXUAL...), EN QUE A SOLIDARIEDADE DO 
PÚBLICO PREVALEZA SOBRE A CARIDADE DO PRIVADO

Servizos sociais comunitarios
Activación do conxunto dos recursos municipais, pondo os servizos sociais públicos 
e de calidade ao servizo do benestar da cidadanía. Uns servizos sociais próximos á 
poboación e garantistas de dereitos, que teñan un papel de promoción social e pro-
tección das persoas máis vulnerábeis.

ACTUACIÓNS

Mellora da atención ás persoas:

—Ampliación do servizo de información e atención primaria. Eliminación das listas de 
espera na atención primaria. Atención de todas as demandas de entrevista nun prazo 
máximo dunha semana.

Posta en marcha dunha oficina de información social –presencial, telefónica e telemá-
tica- de atención inmediata.

Modernización e calidade:

—Estudo e avaliación das consecuencias negativas da centralización realizada polo 
Goberno do Partido Popular de cara a súa posíbel reversión.

—Definición dun catálogo de prestacións e servizos sociais municipais, coa regula-
ción das condicións para o seu exercicio.

—Deseño e implantación dun sistema de indicadores sociais que permita realizar un 
seguimento dos niveis de benestar social e avaliación da efectividade das políticas 
locais.

Participación:

—Constitución do Consello Local de Servizos Sociais, como órgano de participación, 
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asesoramento e consulta.

—Implantación da xestión participativa e non lucrativa no programa de actividades 
socioculturais, en colaboración co tecido asociativo da cidade, garantindo a pluralida-
de na xestión e desenvolvemento da programación.

—Artellamento dun sistema local de servizos sociais que integre de forma efectiva os 
servizos de titularidade municipal e os desenvolvidos polas entidades sociais sen fin 
de lucro do territorio.

Inclusión social
A exclusión social é un proceso que vai debilitando os vínculos (de tipo económico, 
laboral, social, persoal ou espacial) entre o individuo e o resto da sociedade. A com-
plexidade deste fenómeno determina que a súa prevención e a loita contra o mesmo 
deban ser exercidas por todos os departamentos da administración de xeito trans-
versal, incorporándoas como valor nas súas políticas. Resulta imprescindíbel, para un 
aproveitamento eficaz dos recursos dispoñíbeis, a coordinación de todos os sectores 
implicados, tanto no deseño das estratexias como na súa execución.

Correspóndelles aos poderes públicos en xeral, e ao Concello da Coruña dentro das 
súas competencias, realizaren políticas de cohesión social dirixidas especialmente á 
inserción sociolaboral dos colectivos mais vulnerábeis, por isto asumimos como com-
promiso as seguintes

ACTUACIÓNS

Planificación

—Elaboración, coa participación activa de todos os sectores implicados, dun “Plano 
Integral de Inclusión Social do Concello da Coruña”, fundamentado nunha análise da 
realidade social sobre a que se vai a intervir.

Acceso ao traballo

—Fomento do acceso ao mercado laboral das persoas excluídas ou en risco de exclu-
sión social.

—Fomento do acceso á formación cara a incrementar os niveis de competencia.
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—Inclusión de oficio en todos os pregos de contratación administrativa de cláusulas 
sociais que prioricen as empresas licitadoras que fagan esforzos de responsabilidade 
legal e social contratando persoas en situación de exclusión social.

—Inclusión da mesma obriga para as contratacións de persoal das empresas munici-
pais.

—Apoio e promoción de empresas de inclusión social.

—Control do cumprimento do principio de igualdade de retribucións nestas empre-
sas para igual traballo.

Acceso á vivenda

—Aumento e mellora do parque de vivendas municipais dirixido principalmente a 
colectivos en dificultades sociais ou vulnerábeis con rendas acordes cos ingresos das 
persoas demandantes.

—Articulación de medidas que contrarresten as dificultades que, por razón de orixe, 
sexo, grupo, cultura ou relixión, poidan ter estes colectivos para acceder ao aluguer 
ou á compra de vivendas.

—Adoptación de medidas específicas de reforzo que favorezan a mellora da súa 
calidade de vida até gozar dunha igualdade de oportunidades no acceso normalizado 
á vivenda.

—Creación e visibilización dos espazos sociais, culturais e lúdicos de relacións inter-
culturais.

—Reforzamento dos recursos humanos do Concello que teñan coñecemento das 
culturas minorizadas.

—Aproveitamento das sinerxías entre varios colectivos sociais, favorecemento do 
traballo interdisciplinar e coordinado e potenciación da capacidade de presión e de 
denuncia co fin de que cada un dos actores asuma a súa parte de corresponsabilida-
de social.

—Creación dun órgano de traballo de carácter consultivo, de coordinación e de se-
guimento.
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ASENTAMENTOS PRECARIOS

—Elaboración dun Plano integral de inclusión social para cada un dos asentamentos, 
logo dun traballo previo de identificación e diagnose das problemáticas e necesida-
des en coordinación coas familias afectadas e as entidades e Concellarías implicadas. 
Cada un destes planos integrais terán como obxectivos:

—A vivenda, garantindo o acceso a unha vivenda e a un hábitat dignos nun con-
texto normalizado.
—A formación, mellorando as condicións de acceso ao emprego a través da 
educación e a formación profesional.
—O emprego, asesorando, apoiando e promocionando mecanismos de incor-
poración laboral e de autoemprego.
—A saúde, posibilitando hábitos sanitarios que melloren as súas expectativas 
de vida.
—A participación, favorecendo o proceso de autoorganización e participación 
en organizacións comunitarias que favorezan a convivencia intercultural.

—Cada un destes planos integrais debe contemplar itinerarios personalizados de 
inserción integral, deseñados en colaboración e coordinación coas familias, entidades 
e Concellarías implicadas.

—Fomento da implicación das distintas organizacións sociais especializadas nas dife-
rentes áreas de intervención.

—Sensibilización, mediante proxectos comunitarios, a toda a cidadanía na necesidade 
de resolver a problemática dos asentamentos precarios desde a igualdade, o respec-
to mutuo e a interculturalidade.

—Implicación neste traballo de inclusión social a outras administración, sinaladamen-
te a Xunta de Galiza e aos concellos da comarca, con actuacións supramunicipais 
planificadas desde a coordinación e a colaboración de todas as administración e das 
propias persoas e colectivos implicados.

—Modificación da normativa de subvencións para a compra de vivenda para familias 
dos asentamentos precarios.

PERSOAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

—Elaboración dun Plano de choque contra a pobreza dirixido nun primeiro momento 
ás familias con menores.

—Incremento do orzamento da Axuda económica de Emerxencia Social Municipal. 
Os Servizos Sociais Municipais farán seguimento pormenorizado das solicitudes da 
renda de inclusión social de Galiza (RISGA) para exixir da Xunta o pago en prazo.

—Evitación de que ningunha familia  lle sexa cortada a luz ou a auga por impago dos 
recibos da vivenda que constitúa a súa residencia habitual.
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Persoas con diversidade funcional
ACTUACIÓNS

—Aprobación dun Plano de inclusión na comunidade das persoas con discapacidade 
que articule toda a política do Concello nesta materia.

—Inclusión, de oficio e en todos os pregos de contratación administrativa de cláusu-
las sociais que prioricen as empresas licitadoras que fagan esforzos de responsabili-
dade legal e social e contraten persoas con discapacidade.

—Asunción do compromiso de non contratar, asinar convenios ou conceder subven-
cións a empresas ou entidades que non cumpran a cota legal de reserva de emprego 
para persoas con discapacidade ou as súas medidas alternativas.

—Incorporación nas ordenanzas de inspección técnica de edificios (ITE) dos requiri-
mentos de accesibilidade, mentres non entre en vigor o novo informe de avaliación de 
edificios, de modo que todos os edificios que deban reformarse en virtude dunha ITE 
inclúan a obriga de accesibilidade.

—Elevación do 5% ao 7% da cota de reserva mínima nas oposicións ou noutras probas 
de acceso para persoas con discapacidade na Corporación local, así como adopta-
ción de medidas de reserva específicas para persoas con discapacidade intelectual.

—Cumprimento rigoroso da lexislación que obriga a que todas as páxinas da internet 
públicas sexan accesíbeis para persoas con discapacidade.

—Integración plena de nenas e nenos, con diversidade funcional, no eido educativo, 
cultural e de lecer como un obxectivo prioritario, rexeitando calquera tipo de discrimi-
nación, como a existente nos campamentos e nas actividades de lecer da Concellaría 
de Cultura.

—Instalación de zonas de nivel tres nos parques infantís, adaptadas para nenas e ne-
nos con diversidade funcional.

—Creación dun cartón de aparcadoiro para as persoas con mobilidade reducida. 
Permitiralle á persoa discapacitada ou ao condutor ou condutora que a acompañe, 
aparcar sen ser multada nas zonas restrinxidas para este colectivo, nas zonas de carga 
e descarga e tamén de xeito gratuíto nas zonas de ORA.

—Eliminación das barreiras arquitectónicas nos aparcadoiros da cidade e a adopción 
das medidas necesarias para garantir a accesibilidade e mobilidade nos mesmos.

—Apoio dos programas de atención específica que desenvolven as distintas entida-
des do terceiro sector de base asociativa especializadas en persoas con discapacida-
de física, psíquica ou/e sensorial.
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Dependencia e poboación maior
ACTUACIÓNS

Dependencia

—Creación do teléfono da dependencia que informará dos recursos e da situación de 
expedientes.

—Redución nun 50% dos prazos efectivos de valoración das situacións de dependen-
cia por parte dos servizos sociais municipais.

—Incremento progresivo da cobertura do servizo de teleasistencia até a súa universa-
lización ao final da lexislatura e ampliación da localización fóra do domicilio.

—Incremento dun 50% dos niveis de cobertura do servizo de atención domiciliaria.

—Acondicionamento de cinco centros de atención de día para persoas semidepen-
dentes en centros cívicos municipais cun total de 250 prazas.

—Posta a disposición da Xunta de Galiza dos terreos necesarios para que constrúa 
dúas residencias para persoas dependentes.

—Habilitación de programas de cohabitación para persoas maiores que vivan soas.

—Desenvolvemento de recursos de respiro familiar.

—Supresión do copago na axuda a domicilio.

Vida activa

—Posta en marcha da Tarxeta +, con descontos para as persoas maiores en todos os 
servizos e programas municipais.

—Estabelecemento de prezos acaídos nas tarifas de uso dos medios de transporte 
público.
—Potenciación da oferta de actividades para as persoas maiores na rede de centros 
cívicos municipais, con especial atención a aquelas destinadas ao fomento dos há-
bitos de vida saudábel, de adquisición de habilidades para a vida independente e de 
relación social.

—Posta en marcha dun programa de fomento do acceso da poboación maior á oferta 
de programas e servizos culturais e deportivos de titularidade municipal.
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Prevención das adicións
ACTUACIÓNS

—Elaboración dun plano municipal de prevención de drogodependencias e outras 
adiccións.

—Creación dun observatorio de drogodependencias e outras adiccións onde partici-
pen directamente os organismos e as entidades que teñan relación con estas realida-
des na nosa cidade.

—Fomento e apoio das actividades de sensibilización, atención, concienciación e 
educación das entidades do terceiro sector de base asociativa especializadas neste 
ámbito dirixidas a todos os grupos de poboación do concello, aproveitando para tales 
efectos espazos públicos municipais tales como os centros cívicos.

Infancia
Atención ás situacións derivadas da falta de conciliación da vida familiar e laboral ao 
tempo que se garante a atención a situacións específicas de dificultade social. Resul-
ta necesario, ademais, asegurar a equidade no proceso de escolarización e evitar o 
absentismo escolar, así como garantir unha acaída alimentación e nutrición.

ACTUACIÓNS

—Ampliación dos servizos de atención á infancia como recurso de conciliación para 
as familias, e adopción de espazos específicos nos centros cívicos onde for posíbel.
—Impulso da creación de novas escolas infantís integradas na rede galega como ser-
vizo público educativo para idades comprendidas entre os cero e os tres anos.

—Garantimento e reforzamento da escolarización temperá dos nenos e das nenas en 
situación de risco social.

—Desenvolvemento de programas de axuda no fogar para a infancia e de diminución 
do absentismo escolar.

—Apoio á atención educativa daquela poboación infantil e adolescente con baixo ren-
demento ou con risco de abandono escolar e garantimento da equidade no proceso 
de escolarización e socialización (axudas para comedor, libros, transporte, actividades 
extraescolares...).
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—Garantimento dunha alimentación periódica e dunha nutrición adecuada, sobre 
todo daquelas crianzas en dificultades e/ou risco social. Aumento do número de pra-
zas con servizo de comedor gratuíto en actividades de lecer e tempo libre.

—Modificación das bases reguladoras para a concesión de bolsas de comedor, só 
será beneficiario o alumnado de Educación Infantil e ensino obrigatorio, incremento 
da renda per cápita máxima para poder solicitar axuda. Garantimento de que o alum-
nado transportado e con bolsa de comedor teña, ao rematar, transporte de volta ao 
seu domicilio.

—Colaboración e apoio ás entidades que traballan coa infancia e a adolescencia que 
ten dificultades sociais.

—Desenvolvemento de iniciativas de participación infantil para pensar a cidade e a 
situación da infancia desde as crianzas.

Doenzas pouco frecuentes
Temos como obxectivo visualizar a situación en que se encontran tanto as persoas 
que padecen enfermidades pouco frecuentes como os seus familiares, reclamando 
para estas persoas un tratamento equitativo, igualitario e que non sexan discriminadas 
na súa condición de doentes.

ACTUACIÓNS

—Apoio a programas de atención específica que desenvolven as distintas entidades 
de doenzas pouco frecuentes.
—Posta en marcha de actividades de coñecemento e sensibilización sobre a realida-
de destas doenzas en colaboración coas entidades de doentes e familiares.

—Equidade nos dereitos sociais básicos das persoas doentes e as súas familias: saú-
de, educación, emprego e vivenda.

—Equidade nos tratamentos, terapias e medicamentos necesarios para a abordaxe da 
súa enfermidade.
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Sanidade
ACTUACIÓNS

—Defensa do sistema e dos servizos públicos sanitarios. Demandar ante a administra-
ción competente unha dotación suficiente de recursos para que a veciñanza coruñesa 
reciba unha atención sanitaria de calidade.

—Diagnóstico da saúde comunitaria en cada barrio.

—Posta en marcha de programas de promoción de saúde transversais que xeren 
calidade de vida e aumenten os anos de vida saudábeis. Como mínimo actuarase en 
programas de:

—Saúde materno infantil.
—Adolescencia e afectividade.
—Nutrición adecuada.
—Exercicio físico.
—Redución de risco vascular, en particular, o tabaquismo.
—Persoas maiores, persoas discapacitadas e as persoas que as coidan: progra-
ma de avellentamento san, información e axudas para as persoas coidadoras.   

—Creación do Consello Municipal de Saúde como órgano estrutural de participación 
cidadá no ámbito da saúde, no que estean representadas as asociacións de veciños e 
veciños, de doentes, de consumidores e consumidoras, de nais e pais, empresarios e 
empresarias, sindicatos, grupos ecoloxistas, ensinantes, da administración sanitaria e 
sociosanitaria.

—Promoción de actividades de investigación de saúde comunitaria en colaboración 
coa Universidade da Coruña e co Instituto de Investigación Biomédica da Coruña 
(INIBIC).

—Integración da cidade da Coruña na Rede Europea de Cidades Saudábeis.
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Cooperación e solidariedade
ACTUACIÓNS

—Impulso da creación de espazos de participación real e efectiva da sociedade civil 
no deseño e posta en marcha das políticas de cooperación ao desenvolvemento.

—Fornecemento das actividades de sensibilización cidadá sobre dos problemas que 
a desigualdade xera na realidade planetaria. Polo tanto, apoio ás actividades de sensi-
bilización que as organizacións non gobernamentais desenvolven na nosa cidade.

—Apoio ás actividades de educación para o desenvolvemento que sobre as distintas 
temáticas desenvolven as entidades de cooperación para o desenvolvemento e de 
solidariedade internacional.

—Creación dun foro de entidades de cooperación ao desenvolvemento e de solida-
riedade internacional.

—Fomento de compra pública ética no Concello baseada en criterios sociais e am-
bientais de consumo responsábel.

—Canalización de toda a cooperación directa do Concello da Coruña a través do Fon-
do Galego de Cooperación e Solidariedade.

—Dedicación dun 0,2% dos orzamentos anuais do concello a cooperación, que se 
destinarán por unha banda ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e a con-
vocatorias abertas en concorrencia competitiva para a posta en marcha de proxectos 
de cooperación e de educación para o desenvolvemento.

—Apoio e facilitación de recursos ás entidades do tecido asociativo solidario da cida-
de.

—Apoio ás iniciativas de comercio xusto vencelladas a novos modelos de consumo 
responsábel.



—Todas As Coruñas

Programa

—58

de 131

Voluntariado
ACTUACIÓNS

—Oferta dun plano de formación do voluntariado da cidade da Coruña segundo as 
necesidades formativas detectadas.

—Promoción de campañas de fomento e sensibilización do voluntariado de xeito con-
tinuado e dirixido a toda a poboación. Difusión e transmisión dos valores do volunta-
riado.

—Difusión da experiencia do voluntariado nos centros educativos e apoio dos 
proxectos de aprendizaxe e servizo.

—Apoio e facilitación de recursos ás entidades de acción voluntaria da cidade.

—Recuperación do encontro anual de entidades de acción voluntaria Espazo Solida-
rio e do equipamento municipal Espazo Solidario para este tipo de entidades.
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Desde o dereito a vivenda e aos espazos 
públicos de convivencia

PORQUE, FRONTE Á ESPECULACIÓN URBANÍSTICA DOS GRANDES PROMOTORES, 
ESTÁ O DEREITO Á CIDADE PARA VIVIR NUN TERRITORIO CUXO APROVEITAMENTO 
E GOCE CORRESPONDE AO COMÚN DA VECIÑANZA

Unha cidade libre de especulación 
urbanística e dos intereses das grandes 
promotoras
ACTUACIÓNS

—Modificación do PXOM, no caso de non prosperar o recurso contencioso-adminis-
trativo  interposto polo BNG, para expulsar do planeamento urbanístico actuacións 
innecesarias e que só benefician os grandes promotores, sinaladamente en todo o 
que ten a ver coa preservación dos espazos públicos e zonas verdes, protección do 
patrimonio e do porto.

—Revisión e modificación do PEPRI.

—Revisión de oficio dos actos e acordos nulos de pleno dereito relativos ao sector 
S-7 Someso, depurando todo tipo de responsabilidades legais e administrativas que 
procedan.

—Modificación do Plan Parcial do Ofimático e do PXOM para a exclusión das veciñas 
e dos veciños de Elviña do Sector S-10 do Ofimático.

—Aprobación dun verdadeiro Plan de protección da Torre de Hércules e o seu ámbito 
de influencia.

—Revisión de oficio dos estudos de detalle de Santo Amaro da APE-H2.01 e poste-
rior adopción das medidas legais que correspondan para garantir a inexistencia de 
responsabilidade patrimonial do Concello.

—Exixir a Autoridade Portuaria a cesión gratuíta de terreos tales como os xardíns da 
Mariña e os propios do Hostel Fisterra e Solana, despois de que Autoridade Portuaria 
se teña aproveitado economicamente do Concello da Coruña para financiar as obras 
do Parrote e da Mariña, así como o mantemento dos espazos urbanos do porto.
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—En coherencia coas alegacións presentadas, reformulación do Estudo informativo 
Prolongación do acceso ao Porto Exterior e do Plan especial da vía de acceso ao 
Porto Exterior-conexión AC14 para que os promotores asuman o que lles corresponde 
no financiamento do viario e eliminando o seu impacto negativo sobre as persoas que 
viven no poboado das Rañas.

—Desenvolvemento e execución de planos de rexeneración e renovación urbana para 
a cidade en conxunto e áreas, entre outras, o barrio das Flores.

—Revalorización do patrimonio arquitectónico, histórico ou contemporáneo e dos 
espazos vacantes públicos degradados e desenvolvemento de estratexias de reacti-
vación.

—Elaboración dunha listaxe do patrimonio arquitectónico municipal e información á 
cidadanía para que elabore propostas colaborativas que reactiven o que se encontre 
infrautilizado.

—Desenvolvemento dunha normativa de baixos comerciais, complementaria e hete-
roxénea, orientada á busca da rexeneración dos barrios onde se atopan. Impulso dun 
banco público de locais comerciais.

—Proposta de medidas que loiten contra a xentrificación dos barrios para evitar des-
localizacións en función das rendas e fomento da creación de áreas de diversidade 
social para evitar que se convertan en guetos.

—Elaboración dunha listaxe de soares en desuso e desenvolvemento das estratexias 
de reactivación transitoria.

—Traballar na hibridación dos usos e capacidades dos tecidos rurais e urbanos, 
proposta de accións e intervencións que os enriquezan, respectando a súa riqueza e 
potencialidade.

—Redución e control de antenas de telefonía móbil.
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Dereito a termos unha vivenda digna e 
unha cidade libre de despexos
ACTUACIÓNS

—O Concello da Coruña comprométese a non despexar das súas vivendas a ningun-
ha familia que non poida pagar o aluguer e a ter moi en conta na execución do seu 
planeamento urbanístico que ninguén quede na rúa.

—Exención do pagamento do IBI ás persoas alugadas en vivendas do Concello.

—Aumento e mellora do parque de vivendas municipais dirixido principalmente a 
colectivos en dificultades sociais ou vulnerábeis con rendas acordes cos ingresos dos 
demandantes.

—Promoción por parte de EMVSA de vivenda pública e de vivenda en réxime de 
aluguer.

—Creación dun banco público de vivendas baleiras xestionado por EMVSA, tanto de 
propiedade de particulares como do concello, para a súa oferta en réxime de aluguer 
asequíbel.

—Incremento do IBI das vivendas baleiras, sinaladamente as de titularidade bancaria.

—O Concello non colaborará no despexo de persoas das vivendas que constitúen a 
súa residencial habitual e permanente.

—Creación dunha Comisión especial para atender casos de desafiuzamentos por 
impago de hipotecas ou alugueiros, composta por persoal municipal, portavoces mu-
nicipais e plataformas contra os desafiuzamentos, contemplando axudas ao aluguer, 
axudas para evitar o corte de subministros básicos como auga, gas ou luz e axudas á 
alimentación e evitando, no caso de execución xudiciais, que as persoas desaloxadas 
quedan sen lugar para vivir a través dun plano municipal de realoxo.

—Exixencia ás entidades bancarias da paralización dos despexos que estean en 
marcha e a súa colaboración coa Comisión municipal creada para casos de desafiu-
zamentos. No suposto de falta de colaboración de entidades bancarias co Concello 
proceder, na medida que sexa posíbel e non lle prexudique á veciñanza, a prescindir 
dos servizos que as mesmas poidan emprestar ao Concello.

—Incentivo da rehabilitación e información ás persoas propietarias dos seus dereitos 
e deberes. Proposta e exercicio de medidas de presión a aquelas persoas que permi-
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tan o deterioramento e abandono das súas propiedades.

—Promoción das axudas ás rehabilitacións encamiñadas a vivendas máis eficientes e 
sustentábeis.

—Acrecentamento das axudas destinadas á mellora da accesibilidade no interior dos 
edificios (elevadores, ramplas...).

—Desenvolvemento e execución de novas áreas de rexeneración e renovación urbana 
(ARRUs) como o barrio das Flores.
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Desde o dereito á educación pública

COMO FERRAMENTA BÁSICA PARA ACABAR COAS DESIGUALDADES SOCIOECO-
NÓMICAS, CON ACTUACIÓNS QUE BUSQUEN A IGUALDADE NO ACCESO Á OFER-
TA EDUCATIVA E UN MELLOR APROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES FORMA-
TIVAS DO TECIDO EDUCATIVO A TRAVÉS DA MELLORA DA OFERTA EDUCATIVA E 
DO APOIO SOCIAL Á EDUCACIÓN.

ACTUACIÓNS

—Deseño dun Plano de mellora do Sistema Educativo na cidade da Coruña, en coor-
dinación cos todos os sectores da comunidade educativa e coa Xunta de Galiza.

—Apertura dos centros fóra do horario escolar para uso das instalacións por parte 
dos veciños e veciñas.

—Delimitación clara das competencias das Administracións na programación das ac-
tividades extraescolares que axuden na conciliación escolar. Todo o peso da organiza-
ción e da posta en andamento destas actividades non pode recaer nos pais e nais.

—Na planificación e nas intervencións urbanísticas e de mobilidade urbana do conce-
llo, ter en consideración de espazos para roteiros escolares que garantan, na medida 
do posíbel, o acceso do alumnado aos centros de ensino a pé.

Unha maior oferta educativa.

—Ampliación da oferta educativa, priorizando os sectores con máis carencias na 
actualidade:

—Ampliación da oferta educativa de escolas infantís públicas de 0-3 anos e negocia-
ción coa Xunta de Galiza para o deseño dunha rede única, co obxectivo de equiparar a 
oferta educativa e atención á forte demanda neste tramo de idade.

—Negociación da ampliación da rede pública de centros de infantil e primaria. Cons-
trución dun Centro Público Integrado ( Educación Infantil, Primaria e ESO)  no barrio 
de Novo Mesoiro

—Ampliación da oferta de Bacharelato e da Formación Profesional, con aumento da 
oferta pública de ciclos formativos.

—Potenciación da formación ocupacional e continua, con programas específicos 
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adaptados ás necesidades do tecido produtivo da comarca da Coruña.

—Coordinación cos sectores implicados para garantir unha oferta de prazas suficien-
tes na FP Básica, con especial atención a unha ampla e diversa oferta nos módulos de 
formación en centros de traballo.

—Negociación da ampliación das ensinanzas artísticas na cidade: incremento da ofer-
ta de ciclos superiores de Artes, maior oferta de especialidades nos conservatorios 
dependentes da Xunta e mellora da oferta e da política de prezos da Escola Municipal 
de Música. Pulo pola incorporación universitaria dos estudos superiores de Música.

—Potenciación da oferta de idiomas con especial atención á Escola Oficial de Idio-
mas e a un mellor aproveitamento da rede de centros docentes para a aprendizaxe de 
linguas.

—Garantimento, cando menos, do 50% da presenza do galego en toda a actividade 
das escolas infantís municipais e busca dunha fórmula para garantir unha oferta míni-
ma dunha liña íntegra na nosa lingua.

Apoio social á Educación.

—Programa de apoio á escolarización e de educación compensatoria para colectivos 
desfavorecidos.

—Plano de loita contra o fracaso escolar na educación obrigatoria, coa posta en mar-
cha dun programa de apoio en coordinación cos centros educativos.

—Programa de Bolsas Municipais de axuda para a xente máis desfavorecida (material 
escolar, transporte, comedor, actividades extraescolares...).

—Programa municipal de actividades extraescolares nos centros educativos en cola-
boración coas asociacións de pais e nais.

—Programas de actuación educativa para colectivos específicos: adultos, inmigran-
tes, pais e nais.

—Programa de bolsas para a compra de libros de texto en ensino non obrigatorio 
para aquel alumnado que non poida obtar ás axudas do Ministerio de Educación.

—Negociación do aumento da oferta educativa e asistencial para persoas con diversi-
dade funcional.

Mellora dos recursos educativos
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—Programa de mellora dos centros públicos de todos os niveis educativos, con espe-
cial atención ás novas necesidades formativas e de prestación de servizos socioedu-
cativos (bibliotecas escolares, zonas deportivas, comedores, ...).

—Negociación coa Xunta de Galiza para a xestión directa de todos os comedores 
escolares dos centros públicos da cidade.

—Apoio e dotación aos centros de material didáctico e de recursos educativos cen-
trados na realidade social e cultural da Coruña e do conxunto de Galiza.

—Acordos de colaboración con institucións privadas e administracións públicas, 
nomeadamente coa Universidade da Coruña, para impulsar a oferta educativa e o 
aproveitamento dos recursos materiais e humanos en beneficio de toda a cidadanía.

—Recuperación da concesión da Escola Municipal de Música e xestión de xeito direc-
to.

—Redefinición do proxecto educativo da Escola Municipal de Música, facendo fin-
capé na recuperación do noso patrimonio musical con programas de formación en 
música e instrumentos galegos.

—Dotación de máis medios a Escola Municipal de Música para diversificar a oferta 
educativa e estender as funcións da escola coa programación de concursos, certa-
mes, concertos e mostras que proxecte a aprendizaxe do alumnado desta escola.
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Desde o dereito á mobilidade

A TRAVÉS DUN CONXUNTO DE MEDIOS PÚBLICOS, SUSTENTÁBEIS E SEN ÁNIMO 
DE LUCRO, GARANTINDO A COMUNICACIÓN E OS DESPRAZAMENTOS POR MOI 
DIVERSAS CAUSAS SÓ DESDE A RENDIBILIDADE SOCIAL, QUE SON AS RAZÓNS 
DA NOSA APOSTA POLA REVISIÓN DA CONCESIÓN DA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS, 
POLO TRANSPORTE MARÍTIMO E POLO TREN DE PROXIMIDADE.

ACTUACIÓNS

—A mobilidade peonil será a primeira prioridade da mobilidade urbana e consecuen-
temente os espazos públicos terán de ser de calidade, accesíbeis, seguros e con usos 
plurais, en definitiva, centros de socialización e convivencia. O concello seguirá as 
directrices da Carta dos dereitos dos peóns e da Carta Internacional do camiñar.

—Creación dunha rede de carril bici (ou ciclo vías) ampla e útil que permita percorrer 
toda a cidade, coas súas correspondentes zonas de estacionamento públicas.

—Priorización en toda a cidade da bicicleta e do autobús fronte a outros vehículos, in-
cluíndo medidas tales como a limitación de velocidade de circulación para que poidan 
convivir en pé de igualdade bicis e peóns.

—Revisión da concesión outorgada á Compañía de Tranvías e do regulamento do 
Servizo de Transporte Urbano da Coruña.

—Revisión do sistema de cálculo de prezos e do sistema de outorgamento de sub-
vencións á Compañía de Tranvías.

—Deseño da Coruña como unha cidade cunha mobilidade urbana sustentábel, a 
través dun verdadeiro PMUS e non un plan de xestión do tráfico rodado por estrada 
que non aposta polo transporte público e que esquece o tren de proximidade como 
transporte alternativo.

—Mellora do transporte público colectivo en canto rutas, frecuencias, gratuidade 
dos transbordos e unha verdadeira conexión entre os barrios da cidade e os distintos 
medios de locomoción: bus, tren de proximidade e barco.

—Mudanza do modelo radial do transporte público por outro baseado na comunica-
ción entre os distintos barrios e a unión destes cos polígonos industriais e cos puntos 
estratéxicos da cidade.

—Estabelecemento de prezos acaídos dos medios de transporte públicos para as 
persoas con menos recursos: desempregadas/os, maiores, non activas/os, estudan-
tado e para persoas con discapacidade.
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—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para pór 
en marcha un tren metropolitano de proximidade, utilizando as vías actualmente en 
desuso; fundamental para o transporte de persoas e mercadorías. É necesario que se 
constrúa un by pass na estación Betanzos Infesta para reducir a duración da viaxe a 
Ferrol.

—A utilización da estación intermodal de San Cristovo para as grandes distancias 
tense que complementar simultaneamente cunha infraestrutura en San Diego; que 
aproveite as súas vías para o transporte ferroviario de proximidade. A comunicación 
entre ambas infraestruturas completaría o escenario de mobilidade para a cidade e a 
súa contorna metropolitana.

—Promoción dun Servizo Público Metropolitano de Transportes Marítimos.

—Posibilitamento do acceso rápido á cidade do transporte público metropolitano 
mediante o deseño dun carril bus-VAO.

—Coa chegada do AVE dáse unha oportunidade  para conectar a cidade co resto 
do Estado e para mantermos as infraestruturas existentes que conectan a cidade co 
resto da súa contorna e aproveitamento así das vías en desuso ou infrautilizadas. A uti-
lización da estación intermodal de San Cristovo para as grandes distancias tense que 
complementar simultaneamente, cunha infraestrutura en San Diego que aproveite as 
súas vías para o transporte ferroviario de proximidade. A comunicación entre ambas 
infraestruturas completaría o escenario de mobilidade para a cidade e a súa contorna 
metropolitana.

—Permanente comunicación co sector do taxi para garantir unha maior calidade no 
servizo, tanto no que ten a ver coa planificación, coa sinalización e coa capacidade 
das paradas de taxis, como na información sobre as obras e como lles afectan no 
desenvolvemento do seu traballo. Axilización e modernización dos trámites adminis-
trativos do colectivo do taxi co Concello.

—Promoción do investimento en medios de transportes colectivos alternativos de 
propulsión con enerxías sustentábeis ou menos contaminantes.
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Desde o dereito a vivir nun medio 
ambiente san, equilibrado e seguro

SABERMOS GOZAR DUNHA CONTORNA AMBIENTAL SEGURA PARA O DESENVOL-
VEMENTO DAS PERSOAS, ASUMINDO A OBRIGA DE CONSERVALA COA IMPLICA-
CIÓN DOS PODERES PÚBLICOS DE VELAR POR UN USO RACIONAL E SUSTENTÁ-
BEL DOS RECURSOS NATURAIS

O respecto do medio ambiente e dos re-
cursos naturais, integrando o concepto de 
ecoloxía urbana e rural e o consumo res-
ponsábel e consciente
ACTUACIÓNS

—Elaboración dun plano da auga metropolitano que se ha guiar por promover un uso 
racional da auga, estabelecer medidas de aforro e racionalizar os recursos hídricos.

—Saneamento integral do concello, o que implicará a posta en marcha das seguintes 
medidas:

—Completar as redes de sumidoiros con separación de augas pluviais e fecais.
—Dispor medidas de recomendación construtiva de vivendas e urbanizacións 
para o aforro no uso das augas potábeis, de reutilización das augas, permitindo 
a absorción hídrica natural dos solos e de redución das augas residuais.
—Crear infraestruturas para o tratamento das augas residuais, ter en conta no 
seu deseño o menor impacto ambiental posíbel e, alí onde for factíbel, des-
envolver procedementos de depuración de carácter extensivo: tratamento de 
lagoaxe, filtros verdes e zonas húmidas en xeral.
—Abordar, sempre que sexa viábel, tratamentos que tendan á reutilización da 
auga para usos produtivos.

—Velar, no que atinxe ao abastecemento enerxético, para que as empresas fornece-
doras do servizo cumpran coas súas obrigas e lle garantan a subministración a toda 
a poboación. Realización das xestións oportunas para emprazar a Xunta de Galiza a 
demandar do goberno español a creación dunha tarifa eléctrica galega que rebaixe as 
peaxes das tarifas nun 30%.
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—Promoción da creación de servizos comunitarios (de barrio) para reducir o consumo 
enerxético particular: conxeladores, lavandaría...

—Regulación e, no seu caso, xestión de medidas de supresión ou minoración dos 
impactos paisaxísticos e dos riscos para a saúde: liñas de alta tensión, localización dos 
centros de distribución, soterrado das liñas de media tensión en núcleos de poboa-
ción e de baixa tensión que afecten a conxuntos histórico-artísticos e monumentos.

—Control da contaminación lumínica, segundo criterios luminotécnicos ou de efi-
ciencia enerxética e ambientais, producida polos sistemas de iluminación exterior e 
desenvolvemento dun plano de revisión do sistema de iluminación pública segundo 
criterios técnicos e ambientais.

—Control da contaminación electromagnética, desenvolvemento de campañas para 
minimizar a exposición a este tipo de contaminación e promoción de redes, tecno-
loxías e técnicas biocompatíbeis e sustentábeis.

—Estabelecemento de convenios para a instalación de aeroxeneradores de ciclo 
vertical ou instalacións térmicas ou fotovoltaicas nos edificios públicos municipais, e 
convertelos en referencia para a cidadanía das boas prácticas ambientais.

—Fomento entre a poboación das enerxías limpas e alternativas facilitando o asesora-
mento técnico ou/e a xestión de subvencións, incentivos fiscais...

—Incremento, protección e coidado dos espazos de uso público que sirvan como 
lugares de convivencia e lecer (prazas, parques, xardíns, zonas peonís...).

—Dotación daqueles espazos urbanos degradados de novos usos para a comunida-
de, entre outros, o de hortas sociais e comunitarias.

—Posta en valor e uso das terras que non se traballan, dirixíndose aos propietarios 
de fincas que non se traballan para que se poidan ceder temporalmente e de xeito 
gratuíto para hortas.

—Deseño de planos de mellora das infraestruturas e do medio nas zonas máis afecta-
das polo medre da urbanización, para evitar a desintegración dos núcleos de poboa-
ción tradicionais e ordenar axeitadamente os novos.

—Elaboración e execución dun plano de protección do patrimonio ambiental que 
incluirá medidas para o seu inventariado, a súa preservación e vixilancia, a restauración 
e a valorización ambiental, social e económica.

—Catalogación dos roteiros xa existentes, estabelecemento e deseño de novos per-
corridos. Fomento da conservación e do emprego dos camiños antigos.
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—Optimización, valorización e integración dos recursos ambientais a través de puntos 
de información, instalacións museísticas, xacementos, lugares de interese paisaxístico 
ou ambiental. Incorporación do labor voluntario ás actividades do patrimonio ambien-
tal.

—Creación dun punto de educación ambiental e interpretación da natureza no monte 
de San Pedro.

—Apoio e promoción de iniciativas de recuperación e divulgación do patrimonio 
marítimo da Coruña.

—Defensa da protección dos espazos naturais de interese local (ENIL) para a Ría do 
Burgo e a súa contorna, ademais de para a zona de Bens e O Portiño.

—Avance na execución da recuperación da ría do Burgo e da planificación racional 
dos seus usos.

—Realización das xestións oportunas coas administracións correspondentes para 
solucionar, os puntos de verteduras inventariados e definidos pola Confraría de Pes-
cadores da Coruña.

—Vixilancia e control das emisións contaminantes na zona portuaria, remate das des-
cargas indiscriminadas de carbón e outros graneis.

—Conservación das especies arbóreas autóctonas nos principais parques, ademais 
de potencialas e plantar novas.

—Información das persoas usuarias dos puntos limpos sobre o custo enerxético e 
contaminación do recurso que se vai desbotar, tanto na fabricación como na elimina-
ción.

Tratamento dos residuos sólidos urbanos
O modelo de xestión de residuos na comarca e a planta de Nostián, como auténtico 
centro de tratamento de residuos, de reciclaxe, de reutilización e de compostaxe, 
seguen sendo válidos sempre e cando se reforce a recollida separada na orixe a 
través de campañas de concienciación e educación ambiental continuadas no tempo, 
se fomente a compostaxe doméstica e se introduzan novos avances como a recolli-
da porta a porta. Alén disto, as empresas concesionarias dos servizos de recollida e 
tratamento do lixo deben garantir os resultados exixidos pola actual normativa e os 
pregos de contratación.
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ACTUACIÓNS

—Recuperación da planta de Nostián como auténtico centro de tratamento de re-
siduos, de reciclaxe, reutilización e de compostaxe, procedendo para tales efectos, 
entre outras cousas, á auditoría e á revisión da concesión.

—Transparencia en todos os procesos de xestión dos residuos, con acceso á informa-
ción por parte das cidadanía en xeral e dos colectivos e entidades sociais.

—Canles de diálogo entre os colectivos e entidades sociais e as administracións res-
ponsábeis da xestión dos residuos.

—Centro dos esforzos na educación ambiental e na concienciación e explicación do 
modelo de xestión e da recollida separada nos fogares, considerándoo como a condi-
ción chave para que a reciclaxe funcione.

—Adopción dos cambios necesarios en Nostián para a elaboración de compost 
coa fracción orgánica recollida separadamente na orixe (colector verde), exixindo da 
empresa o cumprimento das condicións da concesión e os obxectivos para os que foi 
creada a planta.

—Introdución de melloras no modelo de recollida separada en orixe, en particular a 
recollida porta a porta naquelas áreas onde resulte viábel, en particular na área metro-
politana, así como nas Ordenanzas Municipais relacionadas coa xestión do lixo.

—Revisión das condicións dos contratos de recollida do lixo para adecualos aos 
obxectivos de recollida separada avanzada que estipula a lexislación en vigor.

—Fomento da compostaxe doméstica en ámbitos de asentamentos dispersos e alí 
onde hai vivendas con horta ou xardín, así como a compostaxe comunitaria en espa-
zos públicos urbanos.

—Adopción das medidas urxentes necesarias para limitar os impactos ambientais da 
actual xestión (vertedoiros sen selar, verteduras incontroladas, destinos descoñecidos 
dos residuos...) con vistas á súa erradicación definitiva.

—Apoio ás iniciativas do terceiro sector e de cooperativas baseadas na recollida e na 
reciclaxe.
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Consumo consciente e responsábel
ACTUACIÓNS

—Conversión da oficina de consumo do Concello nunha oficina de fomento do con-
sumo responsábel e consciente e da produción sustentábel e que promova e apoie as 
iniciativas de comercio xusto vencelladas aos novos modelos de consumo responsá-
bel.

—Realización de actividades divulgativas e formativas a respecto do consumo cons-
ciente, xusto e responsábel.

—Realización de campañas de fomento de hábitos sustentábeis.

—Incentivo dun consumo responsábel tendente á redución do lixo, apoiando as redes 
de consumo responsábel e a produción local e de tempada.

—Valorización e dignificación do rural. Estabelecemento de dinámicas de aprendizaxe 
da contorna rural desde unha perspectiva urbana cara a fomentar as relacións ru-
rais-urbanas e a defensa do medio rural e dos seus habitantes.

—Creación do selo de calidade que identifique os estabelecementos que sigan as 
pautas do movemento de slow food, cara ao seu fomento e á súa contribución no 
aumento da calidade de vida sustentábel.

—Declaración da Coruña como concello libre de transxénicos.

—Dinamización e apoio á celebración de mercados de troco.
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Atención aos animais
ACTUACIÓNS

—Supresión de calquera apoio, soporte ou patrocinio do Concello da Coruña á reali-
zación de espectáculos con animais como as touradas ou os circos.

—Transporte público que permita a entrada de animais para o impulsar como xeito de 
desprazamento aberto, sustentábel e inclusivo.

—Aposta polo modelo de sacrificio cero na canceira municipal e revisión profunda 
da concesión para avaliar as posibilidades de municipalizar ou adxudicar o servizo a 
partires de criterios non lucrativos ou empresariais.

—Impulso dunha estratexia de concienciación mediante campañas e iniciativas para 
fomentar o respeto, protección e benestar dos animais, e promoción da adopción dos 
mesmos no canil municipal.

—Creación do Consello Municipal de Convivencia e Protección Animal como organis-
mo de participación cidadá e sectores implicados, e como promotor da avaliación e 
proposición de políticas e servizos municipais de protección e benestar animal.

—Implantación dun modelo de xestión ético das colonias felinas que inclúa a súa 
esterilización, control veterinario e alimentación en corresponsabilidade coas ONG, 
fomentando a participación da veciñanza.

—Loita contra o comercio ilegal de animais e a súa publicidade en cumprimento da 
normativa local e procurando a cooperación da administración autonómica.

—Estabelecemento de horarios e zonas de esparcemento para animais domésticos 
en espazos verdes e praias da cidade con criterios de convivencia veciñal.

—Alimentación dos animais controladamente mediante persoal autorizado. A implan-
tación do cartón do alimentador permitirá o control e a supervivencia das colonias de 
animais da cidade a través de persoal experto de protectoras de animais, así como a 
mellora da relación coa contorna, a veciñanza e o respeto aos seres vivos.

—Campañas e iniciativas para fomentar o coidado responsábel dos animais mediante 
boas prácticas que garantan a convivencia entre a veciñanza.
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Desde a actividade física e deportiva

PARA FAVORECER A INTEGRACIÓN E CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS SEN NIN-
GÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN

O “Deporte” como un conxunto de actividades físicas, deportivas e recreativas orien-
tadas a favorecer a integración e a calidade de vida das personas, incluíndo a toda 
a comunidade, sen discriminación de idade, sexo, condición física, social, cultural e 
orixe. Para conseguir que o deporte chegue a todas as idades e colectivos, é preciso 
ofrecer programas adaptados, que perduren no tempo e que se organicen de forma 
interdisciplinar desde as distintas concellarías, sinaladamente aquelas con competen-
cias en servizos sociais, mulleres, educación, e deportes. Tendo en conta a realidade 
actual de práctica na nosa cidade será fundamental elaborar estratexias dirixidas ás 
mulleres, xa que elas sofren as consecuencias dun sistema deportivo organizado des-
de unha visión androcéntrica que dificulta a súa participación.

Para lograr estes obxectivos será fundamental colaborar co movemento asociativo 
veciñal, educativo, feminista, deportivo e de colectivos que traballan en temas relacio-
nados coa saúde, a mobilidade, as necesidades educativas especiais, alén de institu-
cións públicas tales como as educativas e as universitarias.

ACTUACIÓNS

Actuacións institucionais

—Constitución do Consello Municipal de Deportes como organismo asesor e promo-
tor da actividade deportiva na Coruña, onde participen as entidades deportivas locais, 
reparando na necesidade de interrelacionar ética e deporte, ademais de actuar como 
medio institucional para atender as denuncias ou queixas por violencia no deporte.

—Creación no Consello Municipal de Deportes dun observatorio da violencia no de-
porte, que permita tanto recoller denuncias e queixas como elaborar estratexias para 
a prevención da mesma e traballar a prol da ética no deporte.

—Xestión directa das infraestruturas e as programacións relacionadas co deporte. 
Este tipo de xestión permitirá fixar uns obxectivos acordes coa filosofía do deporte 
como medio de benestar da cidadanía e ao mesmo tempo avaliar os resultados dos 
programas desenvoltos.

—Inclusión dentro da formación permanente das técnicas e técnicos do concello 
(servizos sociais, educación, deportes, etc. ) cursos sobre deporte e perspectiva de 
xénero e deporte social.

—Creación dun museo da memoria do deporte galego que permita amosarlle á veci-
ñanza tanto a orixe do deporte na Coruña como as prácticas propias.
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Promoción

—Promoción de iniciativas que visibilicen o deporte feminino, os deportes minoriza-
dos e as accións positivas do deporte social.

—Promoción da participación de todas as persoas no programa xeral, normalizando a 
presenza de persoas con necesidades especiais e crear programas específicos para 
diferentes colectivos.

—Colaboración coas ANPAS e clubes da cidade na programación do deporte dirixido 
á infancia, desde unha perspectiva da educación en valores.

—Promoción de actividade física nos centros cívicos, permitindo que o deporte actúe 
como un medio de mellora do benestar social daqueles colectivos que máis o preci-
san.  

—Fomento da práctica de actividades físicas en espazos non convencionais, con ase-
soramento de persoal cualificado.

—Apoio do desenvolvemento dos deportes e prácticas propias de Galiza, con funda-
mental fincapé nas actividades relacionadas co mar.

—Facilitamento da práctica da veciñanza a través de estratexias que xeren hábitos 
saudábeis sen custo económico, por exemplo: quedadas para correr ou camiñar.

—Creación dunha páxina web que facilite información sobre práctica física e calidade 
de vida.

Infraestruturas

—Realización das xestións oportunas diante das administracións correspondentes 
cara á apertura das instalacións deportivas dos CEIP e os IES fóra do horario lectivo 
para a actividade deportiva dos barrios e a veciñanza en xeral.

—Rehabilitación, modernización e racionalización do consumo enerxético e elimina-
ción das barreiras arquitectónicas nas instalacións deportivas.

—Fomento da creación de espazos no medio natural da cidade que permitan a 
práctica física con seguridade. Por exemplo: sinalización de camiños tradicionais que 
permitan a práctica de sendeirismo, ciclismo, carreira, etc.

—Apoio dos medios de transporte público, que permitan unha mobilidade máis sau-
dábel para toda a xente.
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Desde o dereito ao lecer

COMO MEDIO ESENCIAL PARA LOGRAR O BENESTAR EMOCIONAL, O DESEN-
VOLVEMENTO DAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS SIGNIFICATIVAS E FOMENTAR A 
INCLUSIÓN NO PROPIO ENTORNO

ACTUACIÓNS

—Recuperación das festas tradicionais nos barrios.

—Consolidación das festas populares como instrumento para unir e identificar un 
pobo, subliñando a importancia para a cidade de festas como o Entroido e San Xoán, 
entre outras.

—Impulso ao Entroido e San Xoán como sentida manifestación cultural con fondo 
acento galego, seguindo a nosa tradición que cómpre manter e impulsar.

—Recuperación do San Xoán como festa popular, desbotando as fallas e outras acti-
vidades nada acordes coa tradición e que supoñen ademais un dispendio de diñeiro 
público. Mantemento do San Xoán como festivo local.

—Organización das celebracións e actos oficiais ou con participación do Concello 
baixo o prisma de reafirmar a identidade cultural e a cohesión social e a aconfesionali-
dade dos poderes públicos municipais. 

—Incremento do carácter participativo que deben de ter as festas de María Pita, des-
centralizándoas con actividades en cada barrio e pensadas para os diferentes públi-
cos: infantil, mocidade e adultos.

—Redución do orzamento para festas que supuxo nos últimos anos unha vampiriza-
ción da actividade cultural pola actividade festiva.
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Desde o dereito á protección civil

A TRAVÉS DUN SERVIZO PÚBLCIO DE PREVENCIÓN DAS SITUACIÓNS DE GRAVE 
RISCO COLECTIVO OU CATÁSTROFES, DE PROTECCIÓN DAS PERSOAS E DOS 
BENS E DE REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN DAS ZONAS AFECTADAS

ACTUACIÓNS

—Redacción e posta en funcionamento dun Plano de prevención de riscos comúns.

—Identificación dos posíbeis riscos estruturais, redacción e posta en funcionamento 
dos conseguintes planos de evacuación diante de accidentes naturais ou humanos, 
nomeadamente na Refinaría, as súas canalizacións ou na contorna marítima.

—Definición dun mapa de emerxencias comarcal en colaboración coas outras ad-
ministracións implicadas cara á conseguinte implantación estratéxica dos recursos 
humanos e materiais e así reducir os tempos de atención.

—Posta en común e mellora da coordinación entre os diferentes servizos dependen-
tes de distintas administracións: bombeiros, Policía Nacional, Garda Civil, Protección 
Civil, 061 e 112, Subministracións, Brigadas de Lumes, entre outros. Para isto, incor-
porarase o Concello á Rede corporativa de comunicacións móbiles dixitais de emer-
xencia e seguranza de Galiza, o que garantirá as comunicacións e a coordinación en 
casos de saturación das redes móbiles ou fixas debidas a grandes aglomeracións de 
persoas, atentados, grandes accidentes, etc.

—Estabelecemento de sistemas de coordinación e planificación comarcais e metro-
politanos de protección civil, que deberán ser en todo caso públicos.



—Todas As Coruñas

Programa

—78

de 131

Desde o dereito á convivencia

CONSTRUÍNDO E DESENVOLVENDO NOVAS FORMAS DE VIDA EN COMÚN DESDE 
O RESPECTO DOS DEREITOS E DOS DEBERES

ACTUACIÓNS

—Deseño e promoción pública da educación e formación cívicas para a creación e 
fomento de espazos de convivencia social desde a cooperación, o entendemento e a 
solidariedade.

—Análise multidisciplinar das causas dos problemas de convivencia para a adopción 
das medidas que correspondan.

—Atención específica a problemas de convivencia nos lugares ou ocasións de maior 
conflitividade. Esta tarefa require da colaboración entre a institución municipal, as súas 
axencias e o tecido asociativo da cidade.

—Creación dun órgano encargado de atender as queixas e recoller as propostas que 
a veciñanza realice en materia de convivencia, en referencia tanto aos problemas de 
conflitividade como á actuación das axencias municipais. Estabelecemento de meca-
nismos de avaliación dos resultados de atención a esas suxestións.

—Transformación da Xunta Local de Seguranza en Xunta Local de Convivencia, na que 
estean representados a institución municipal, as axencias policiais e o conxunto do 
tecido asociativo da cidade implicado en cuestións de convivencia. Descentralización 
do traballo da xunta nalgún barrio por circunstancias ocasionais.

—Estudo e implantación progresiva do modelo de policía de proximidade e atender 
aos modelos que se teñen amosado como máis útiles en termos de xestión da convi-
vencia.

—Implantación dunha política de mediación e diálogo en relación cos problemas de 
ruídos, para maximizar ao mesmo tempo os intereses ambientais e de descanso cos 
do lecer.

—Potenciación das unidades municipais de atención ante a violencia de xénero. 
Incremento da atención á manifestación de feitos de racismo, xenofobia e homofobia 
na cidade.

—Estabelecemento dun plano propio de formación permanente da policía municipal, 
impartido por profesionais en materia de xestión da convivencia de diferentes eidos 
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no que se preste especial atención ás cuestións relativas a dereitos e liberdades.

—Minimización das patrullas policiais de paisano, porque está comprobado que pro-
vocan disfuncións en materia de dereitos e de percepción colectiva da seguranza.

—Revisión transversal de toda normativa municipal e de toda actuación administra-
tiva, incluída a de policía, que poida implicar limitacións de dereitos fundamentais e 
liberdades públicas, sinaladamente, aqueles dereitos e liberdades civís e políticas. 
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Desde o dereito do empoderamento 
xuvenil

GARANTINDO O PROTAGONISMO DA MOCIDADE E APOSTANDO FIRMEMENTE 
POLA XERACIÓN DE REDES DE PARTICIPACIÓN XUVENIL, COMO CONDICIÓNS 
PRECISAS E FUNDAMENTAIS NA CONSTRUCIÓN DUNHA NOVA SOCIEDADE
ACTUACIÓNS

Dereito a vivenda e aloxamento

—Elaboración dunha diagnose sobre as dificultades de acceso á vivenda da xente 
nova no Concello da Coruña, que teña en conta a situación laboral da mocidade, o 
prezo dos alugueres e o parque inmobiliario dispoñíbel.

—Reserva de vivenda de protección para os menores de 30 anos.

—Reforzamento do Servizo de Vivenda do Centro Municipal de Información Xuvenil.

—Construción dun albergue xuvenil público. 

—Destino de edificios públicos, quer da Deputación, quer do Concello, para unha 
residencia pública universitaria.

—Creación dun banco público de vivendas baleiras xestionado por EMVSA, tanto de 
propiedade de particulares como do concello, para a súa oferta en réxime de aluguer 
asequíbel para a mocidade

—Non persecución dos espazos baleiros e/ou ruinosos ocupados e autoxestionados 
pola mocidade, como xermolo de contracultura.

Emprego

—Creación dun servizo de información, orientación e asesoramento laboral no Centro 
Municipal de Información Xuvenil en coordinación co Servizo Municipal de Emprego.

—Inclusión de oficio en todos os pregos de contratación administrativa de cláusulas 
sociais que prioricen as empresas licitadoras que fagan esforzos en contratación de 
mocidade.

—Formación e sensibilidade en dereitos laborais.
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—Plano de emprego xuvenil centrado en que a mocidade encontre o seu primeiro 
emprego en condicións laborais dignas. 

Servizos e protección social

—Creación dun observatorio da mocidade na nosa cidade que forneza de coñece-
mentos obxectivos sobre a realidade xuvenil.

—Difusión dos programas europeos para a mocidade e fomento do seu uso desde o 
Centro Municipal de Información Xuvenil.

—Apertura de salas de estudo en infraestruturas municipais cun horario ampliado en 
época de exames.

—Estabelecemento dun bonobus estudantil universal para estudantes de secundaria, 
formación profesional e universidade.

—Cuberta de xeito máis eficiente da xeografía da cidade con unha ou dúas liñas de 
bus universitario (entre outras, Roseiras Rolda de Outeiro).

—Promoción do transporte público ou privado non motorizado a través de campañas 
entre as persoas máis novas.

—Mellora do servizo do bus nocturno ou Bufo, co aumento da súa frecuencia e os 
días nos que opera (polo menos, incluír os xoves e os festivos).

Creación e cultura alternativa

—Estensión dos programas de dinamización e lecer ao maior número posíbel de 
mozos e mozas e barrios, cunha proposta anual de actividades diversas, plurais e de 
múltiple alternativa e que partan das propias mozas e mozos.

—Desenvolvemento dunha oferta de obradoiros para introducir os mozos e as mozas 
en disciplinas artísticas e culturais. 

—Elaboración dun censo de creadores xuvenís cinxidos á mocidade.

—Ver de incrementar os descontos, cos que conta o carné xove, para as actividades e 
infraestruturas culturais, científicas ou deportivas municipais.

—Promoción e apoio ás manifestacións culturais e artísticas tradicionais da cultura 
galega nas que estean implicadas mozas e mozos.
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—Potenciación das salas de ensaio e visibilización da actividade que nelas se desen-
volven, levando proxectos a distintos puntos da cidade.

—Habilitación de espazos para a creación artística xuvenil. 

Asociacionismo

—Promoción e apoio do asociacionismo non formal.

—Creación dun foro de debate xuvenil permanente sobre diversos temas sectoriais 
que lles afecten e sobre cuxas conclusións deberá traballar o Goberno municipal.

—Convocatoria dunha asemblea de mocidade coa presenza de representantes da 
Concellaría de Mocidade, onde poderá participar todo veciño da Coruña menor de 30 
anos que desexar, para formular ideas, queixas ou propostas de xeito directo.

—Promoción da creación de locais xuvenís onde se realicen actividades políticas e 
culturais desde un punto de vista emancipador, centrado na nosa realidade e non 
consumista.

—Apoio dun marco autoxestionado no ámbito local para a mocidade: locais, recursos 
compartidos, apoio loxístico, material e económico. Creación de espazos xuvenís 
xestionados pola propia mocidade.

—Fomento de proxectos para a creación de espazos xestionados para a mocida-
de con diferentes actividades de corte cultural, deportivo ou lúdico. Estes espazos 
socioeducativos para a mocidade terán como obxectivo un punto de encontro fóra de 
aulas onde levar a cabo actividades alonxadas do consumo e o ben mercantil. Estas 
actividades poderán ser propostas pola propia mocidade e se habilitarán mecanismos 
de autoxestión. 

Feminismo e interculturalidade

—Iniciativas e obradoiros, nomeadamente nos institutos, de prevención do machismo 
e de superación e deconstrución das diferenzas de xénero.

—Políticas educativas e integradoras que eviten a discriminación cultural e faciliten a 
convivencia e a interculturalidade.
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Desde o recoñecemento e a defensa dos 
dereitos das persoas inmigrantes, que 
tamén son cidadás

PORQUE NON HAI PERSOAS ILEGAIS E CLANDESTINAS, PORQUE TODAS SOMOS 
EMIGRANTES

ACTUACIÓNS

—Estabelecemento de mecanismos de coordinación entre todos os axentes sociais 
que traballan na cidade coa poboación inmigrante para acadar unha maior eficacia 
dos recursos e das accións.

—Creación dun observatorio sobre a inmigración na nosa cidade.

—Creación dun portal web sobre inmigración e emigración con toda información bá-
sica sobre tramitación administrativa e xudicial que corresponda para garantir os seus 
dereitos.

—Reforzamento das accións de acollida: guía de recursos e servizos nos idiomas da 
poboación inmigrada, desenvolvemento de instrumentos de acollida desde o servi-
zo do Padrón municipal, cursos de lingua para promover a capacitación lingüística, 
coordinación da información e o asesoramento en temas legais, cursos de formación 
ocupacional, aulas de acollida, obradoiros de pais e nais...

—Promoción da participación das persoas inmigrantes e apoio das súas entidades

—Artellamento de medidas que favorezan a formación, o emprego, o acceso á viven-
da e a saúde.

—Potenciación dos servizos municipais existentes neste eido.

—Favorecemento da integración intercultural a través das seguintes medidas:

—Sensibilizar a cidadanía da realidade da poboación inmigrada, retornada e 
emigrante e desenmascarar pedagoxicamente os prexuízos e os rumores que 
estigmatizan, discriminan e exclúen.
—Potenciar accións de relación en espazos públicos entre persoas de orixe 
inmigrante e persoas autóctonas. 
—Potenciar a educación na interculturalidade.
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—Potenciación de proxectos de co-desenvolvemento: desenvolvemento de proxec-
tos de cooperación con comunidades de orixe da poboación inmigrante en colabora-
ción co Fondo Galego de Cooperación.

—Colaboración con outras administracións e entidades sociais que traballen no ám-
bito da inmigración para garantir unhas condicións de vida digna (vivenda, emprego, 
saúde). 
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Desde o dereito á igualdade de xénero

ACABARMOS COA VIOLENCIA MACHISTA E CO FEMINICIDIO TAMÉN DESDE A 
XUSTIZA SOCIAL 

A crise económica e social que estamos a vivir e a falta de alternativas xustas e so-
ciais desde os gobernos do estado, de Galiza e local golpea as mulleres de maneira 
especial. A feminización da pobreza é xa un feito na nosa sociedade e fai desapare-
cer avances acadados en decenios de esforzos de acción positivas. O paro feminino 
medra por riba do masculino así como o número de mulleres inactivas que desisten 
de buscar emprego. Ademais, o recorte nas pensións afectaralles máis negativamente 
ás mulleres cun promedio de menos anos de cotización e por ser maioría como per-
ceptoras de pensións non contributivas, os recortes de servizos sociais e de atención 
á dependencia forzan a máis mulleres a asumir de novo o papel de coidadoras non 
retribuídas.

Todos estes son pasos atrás na procura da independencia económica que poden 
impedir rachar situacións de convivencia de parella violentas. As administracións pú-
blicas deben afrontar, desde as súas competencias e no seu papel redistributivo, este 
deterioramento das condicións de vida das mulleres. Cómpre máis que nunca pular 
novamente polas políticas de igualdade como políticas de xustiza social.

Non hai que deixar de traballar nos aspectos simbólicos da igualdade entre mulleres 
e homes como a visibilización das mulleres na cultura, no deporte, na ciencia e a súa 
presenza nos espazos públicos da cidade, colaborar na creación dunha cultura non 
sexista entre a mocidade e promover os bos tratos e a corresponsabilidade desde a 
infancia. Tamén deberán reforzarse os aspectos económico-sociais das políticas de 
igualdade do Concello da Coruña polas situacións de emerxencia que está a provocar 
a crise económica a través tanto de actuacións específicas dirixidas ás mulleres como 
da incorporación da perspectiva de xénero en actuacións de carácter xeral.
Cómpre tamén denunciar os recortes na atención e protección da saúde sexual e 
reprodutiva das mulleres e que afectan aos Centros de Orientación Familiar (COF) de 
Monte Alto e do Ventorrillo así como a intención do Partido Popular de modificar a Lei 
do aborto introducindo a necesidade do consentimento paterno obrigatorio para que 
as menores de 17 anos poidan interromper o embarazo.

ACTUACIÓNS

Violencia de xénero

—Reforzamento dos sistemas de prevención e detección precoz. Mellora do acceso 
á información sobre os recursos en espazos públicos como bibliotecas, mercados ou 
centros sanitarios e educativos.
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—Reforzamento da formación do persoal do Concello que atende ao público para 
a información e a detección precoz como garantía dun acceso eficaz e rápido aos 
recursos que as distintas entidades e as administracións proporcionan ás vítimas de 
violencia de xénero.

—Creación dun grupo estábel de coordinación de recursos coa colaboración das ad-
ministracións actuantes no territorio (estatal, galega e local) que faga un seguimento 
das incidencias ou das melloras que se deban incorporar en protocolos e recursos de 
atención ás vítimas de violencia de xénero.

—Promoción da creación dunha rede social de apoio ás vítimas de violencia de xé-
nero que colabore a través do voluntariado no acompañamento non profesional e na 
visualización pública do rexeitamento social da violencia de xénero.

—Coidado de toda a cartelaría e imaxes que se difundan desde o Concello, reparan-
do en que sexan imaxes respetuosas e que non invisibilicen as mulleres. Exixencia ás 
entidades que reciban axudas que tamén empreguen a paridade ou as acción positi-
vas nas imaxes e nos textos.

Acceso ao emprego e representación

—Promoción da autoorganización das mulleres e da súa participación social a través 
da creación do Consello Municipal das Mulleres con presenza de asociacións femini-
nas e vogalías da muller.

—A paridade será fundamental no estabelecemento de nomes para as novas rúas, 
que se distribuirán equitativamente entre mulleres e homes.

—Impulso dun programa específico de emprego feminino considerando as compe-
tencias municipais que contará con:

—Incorporar cláusulas de acción positiva no acceso ao emprego público.
—Información específica de emprego para mulleres que o están a buscar.
—Información específica para empresas sobre os beneficios pola contratación 
de mulleres.
—Incentivos á concesión de microcréditos e outras actuacións de financiamen-
to de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.

—Promoción e colaboración na posta en andamento dos planos de igualdade nas 
empresas da cidade.

—Actuacións concretas de promoción da contratación de mulleres.

—Programas de capacitación das mulleres en actividades tradicionalmente masculi-
nas ou ás que elas teñen menos acceso e programas de capacitación para os homes 
en actividades tradicionalmente femininas
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Corresponsabilidade e conciliación

—Reforzamento do servizo de canguros municipal.

—Reforzamento das medidas de conciliación en colaboración con outros axentes (es-
colas, empresas, sindicatos...) e nomeadamente acompañando actuacións de busca 
activa de emprego.

—Creación dun premio de boas prácticas de conciliación para pequenas e medianas 
empresas do concello.

Actuacións transversais

—Estudo sobre o uso do tempo e do espazo na cidade en colaboración con sectores 
afectados (pequeno comercio, servizos administrativos, transporte...) para traballar 
nun uso eficiente dos horarios de apertura ao público así como nun uso igualitario dos 
espazos públicos da cidade.

—Incorporación nos orzamentos de 2016 dun informe completo de impacto de xéne-
ro no camiño de rematar o mandato con orzamentos de xénero que incorporen esta 
visión a todas as medidas dirixidas á veciñanza da Coruña.

—Anexo dun informe de impacto de xénero naquelas ordenanzas que afecten direc-
tamente a persoas.

Mocidade

—Potenciación da inserción laboral das mozas, eliminando as barreiras e estereotipos 
sobre a división sexual do traballo a través da oferta de cursos destinados a mulleres 
sobre profesións masculinizadas.

—Incentivo da práctica deportiva das mozas a través de diferentes estratexias en 
colaboración coa Concellaría de Deportes.

—Fomento de actividades onde as mozas sexan suxeitas activas de creación cultural.

—Iniciativas e obradoiros, nomeadamente nos institutos, de prevención do machismo 
e de superación e deconstrución das diferenzas de xénero.

Outras

—Introdución no proxecto educativo da rede de escolas infantís a perspectiva de xé-
nero como prioridade, para traballar a prol da eliminación dos estereotipos de xénero 
coas familias e coas crianzas desde as primeiras idades.
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Desde o dereito a igualdade e a non 
discriminación por orientación sexual

POLA NORMALIZACIÓN SOCIAL DO FEITO GAY, LÉSBICO, BISEXUAL, TRANSEXUAL 
E INTERSEXUAL, LOITANDO CONTRA TODA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVO DE 
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDADE DE XÉNERO

Cando falta aínda por conquistar unha igualdade real e unha normalización social, 
observamos con alarma o cuestionamento de todo aquilo que se afaste do modelo 
heteropatriarcal e que combata un sistema que criminaliza a diversidade e a liberdade 
para decidir. É por iso que é preciso que o Concello manifeste o seu apoio máximo 
ás reivindicacións da comunidade de lesbianas, gays, bisexuais, transexuais e inter-
sexuais nun contexto cunha fonda involución democrática e co ataque constante aos 
dereitos conseguidos tras décadas de loita.
Cómpre implementar medidas activas que persigan o fin da discriminación pola orien-
tación sexual, cos obxectivos de educación na igualdade e no respecto e a posta en 
valor da diversidade, no apoio as persoas vítimas de discriminación, na colaboración 
con entidades LGTBI... O Concello debe contribuír á integración e á normalización da 
comunidade LGTBI, garantindo o dereito de todas as persoas a seren tratadas con 
respecto independentemente da súa orientación ou identidade sexual.

ACTUACIÓNS

—Apoio e compromiso coa reivindicación da igualdade legal e o respecto social cara 
á diversidade afectivo-sexual, a sensibilización e a denuncia nos casos de discrimina-
ción.

—Recuperación do servizo de información, orientación e apoio ao colectivo LGTBI.

—Reforzamento do coñecemento e a formación do persoal do Concello sobre a 
comunidade LGTBI para unha atención desde a súa diversidade garantindo, así, a súa 
igualdade.

—Incorporación da perspectiva LGTBI nos programas e servizos de ámbito educativo, 
social, cultural e deportivo.

—Realización de estudos e traballos integrais e transversais sobre as necesidades e 
problemas da comunidade LGTBI.

—Apoio aos eventos que os colectivos LGTBI desenvolvan na cidade, ademais das 
actividades e manifestacións culturais propias.
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Ética

A Ética como preocupación Política.

Recuperarmos a ética e o sentido 
ético da Política como mínimo exixíbel 
para asegurar a honestidade e a 
responsabilidade de quen actúa no 
Público, que é o soporte indispensábel 
para garantir a confianza e o bo goberno.

Preservación e protección en toda 
actuación política e administrativa 
da veracidade, da transparencia, da 
neutralidade, da dación de contas e da 
corresponsabilidade, porque o Público 
é o espazo do ben común que implica o 
dereito e o deber da súa conservación e 
fomento.

Código municipal ético e de boa 
conduta dos cargos públicos e persoal 
eventual (veracidade, imparcialidade, 
responsabilidade pola xestión, 
transparencia e bo goberno, honestidade, 
desinterese subxectivo, respecto, 
exemplaridade…), con mecanismos de 
supervisión e control externo, cuxo 
incumprimento daría lugar á dimisión ou 
ao cese no cargo. 
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Veracidade
A POLÍTICA NON SE FAI DESDE A MENTIRA, SENÓN DESDE A VERDADE E A TRANS-
PARENCIA

ACTUACIÓNS

—Publicación na web municipal das actas das sesións do Pleno e da Xunta de Gober-
no Local, así como as actas do IMCE, Consorcio de Turismo e Consorcio da Música. 

—Publicación nas web das sociedades municipais das actas dos seus consellos de 
administración, as súas contas e as retribucións do seu persoal directivo.

—Publicación na web municipal das retribucións e dietas de cada membro da Corpo-
ración municipal, así como a publicación dos cargos eventuais e/ou postos de libre 
designación e as súas retribucións.

—Facer públicos os criterios de contratación dos cargos de libre designación.

—Publicación na web municipal de todos os expedientes de contratos, incluídos os 
das entidades e organismos dependentes. 

—Publicación nas webs de EMALCSA e EMVSA de todos os expedientes de contra-
tos destas sociedades municipais.

—Publicación na web municipal dos convenios e das subvencións. As mesas de valo-
ración das subvencións estarán formadas tan só por funcionarios municipais.

—Publicación na web municipal das resolucións xudiciais en que sexa parte o Conce-
llo.

—Publicidade das resolucións de Alcaldía e da Xunta de Goberno Local contidas nos 
libros de actas.

—Publicación mensual da execución orzamentaria.

—Publicación da axenda diaria de todos os membros do Goberno municipal e dos 
cargos de libre designación.

—Presenza de todos os grupos políticos nas mesas de contratación, así como nos 
consellos de administración de EMALCSA e EMVSA, nos Consorcio de Turismo e no 
Consorcio da Música e noutros organismos con representación municipal.

—Mellorar na web a accesibilidade do perfil do contratante  
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—Posta a disposición da cidadanía de cartas de servizo, nas que se informe dos ser-
vizos que se ofertan, dos compromisos na prestación, dos trámites básicos de cada 
procedemento administrativo municipal, así como dos dereitos das persoas usuarias.

—Publicación das queixas e suxestións, así como as respostas presentadas pola veci-
ñanza na web municipal.

—Participación da veciñanza e persoas interesadas no control de actividades non so-
metidas a licenza co reforzamento e regulación do dereito a ser parte interesada nos 
procedementos de inspección.

—Retransmisión en directo dos plenos municipais a través da propia web do Concello 
da Coruña.



—Todas As Coruñas

Programa

—92

de 131

Responsabilidade

CÓMPRE NON CONFUNDIR RESPONSABILIDADE POLÍTICA CON RESPONSABILI-
DADE PENAL

A responsabilidade pola que debe rexerse todo cargo político implica actuar con-
forme á legalidade, á ética pública e ao principio de confianza, mais nomeadamente, 
conforme ao principio de obxectividade, isto é, ten que utilizarse o cargo para cumprir 
as funcións de servizo público e non para intereses puramente particulares ou parti-
distas. Un cargo público non pode facer uso do mesmo con fins espurios.

Cómpre non confundir responsabilidade política con responsabilidade penal, porque 
non son o mesmo. A presunción de inocencia penal é unha garantía individual da per-
soa imputada nunha causa penal para a súa protección durante o procedemento xu-
dicial de exixencia de responsabilidades penais. A responsabilidade política ten como 
fin a protección de intereses colectivos (non individuais) e públicos, tales como a ética 
pública, a confianza e a responsabilidade que deben operar no exercicio da política, 
e que creban cando os responsábeis políticos imputados seguen no cargo mentres 
as súas condutas non sexan condenadas por delito. Son cousas diferentes e non se 
pode facer depender unha da outra, porque provoca a perversión da presunción de 
inocencia e da responsabilidade política. Un comportamento pode non ser delitivo 
mais si incompatíbel cos principios éticos do bo goberno. Sexa cal sexa o resultado 
penal, o dano sobre aqueles intereses colectivos estaría feito por manterse no cargo e 
pagaríase coa desconfianza, co afastamento e co desapego da cidadanía, mais tamén 
co descrédito do Público e das institucións democráticas, sementándose con isto o 
caldo de cultivo para a xestión do Público por tecnócratas autoritarios (ou fascismo), 
que é o que está a pasar.

ACTUACIÓNS

—Dimisión ou cese dos cargos públicos imputados por delitos contra a Adminis-
tración Pública, a Facenda Pública e a Seguridade Social, ademais de por delitos de 
racismo, xenofobia, violencia de xénero, homofobia, contra os dereitos das persoas 
que traballan ou contra outros dereitos humanos e liberdades fundamentais.
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Ética

PARA GARANTIRMOS A CONFIANZA NO PÚBLICO

ACTUACIÓNS

—Código municipal ético e de boa conduta dos cargos públicos e do persoal even-
tual (imparcialidade, veracidade, responsabilidade pola xestión, transparencia e bo 
goberno, honestidade, desinterese subxectivo, respecto, exemplaridade...), con meca-
nismos de supervisión e control externos, cuxo incumprimento daría lugar á dimisión 
ou ao cese no cargo. 
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e de Barrios

O «son de barrio» fronte á metáfora 
da Coruña «Parrote-Mariña», que é 
excluínte, sectaria e elitista.

Os barrios urbanos e rurais como 
epicentro das políticas municipais.

Barrios comunicados, procurando 
actividade entre eles, económica, social 
e de mobilidade, que conserven as súas 
características urbanas ou rurais segundo 
o caso e que serán postas en valor 
mediante actuacións adaptadas a cada 
un deles.
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A Coruña, cidade de barrios 

CON VÍAS E OBRAS PÚBLICAS, PARQUES E XARDÍNS E OUTRAS DOTACIÓNS PEN-
SADAS PARA MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DA VECIÑANZA

ACTUACIÓNS

—Recollida de augas pluviais e fecais por separado e eliminar as baixantes de pluviais 
que rematan directamente sobre as beirarrúas. Solución dos problemas de subminis-
tración de auga e saneamento nalgúns barrios da cidade e implantación da rede de 
sumidoiros en toda a cidade. 

—Estudo e cartografado dos tramos de fibrocemento que aínda existen na rede de 
abastecemento de auga de cara á súa progresiva substitución por outros materiais 
máis sustentábeis.

—Realización das xestións precisas para que, na medida do posíbel, se retiren as ins-
talacións de cables de alta tensión de enerxía eléctrica en superficie que percorren os 
barrios rurais e procurar o seu soterramento.

—Plano integral de pavimentación e acondicionamento de beirarrúas e viais nos 
barrios. Programación anual das intervencións en función da súa urxencia, sen esque-
cermos as carencias xerais.

—Plano de revisión do sistema de iluminación pública segundo criterios técnicos e 
ambientais.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes e empresas 
subministradoras para soterrar todo o cableado eléctrico e de telefonía do barrio.

—Fixación de medidas encamiñadas á eliminación de estadas permanentes en 
edificios, así como intervir sobre aqueles soares abandonados ou en mal estado de 
conservación, e tamén sobre aquelas edificacións abandonadas ou paradas a medio 
construír. Neste último caso, estabelecer a obriga ás compañías de subministro eléc-
trico, telefónico...a recolocar o cableado retranqueado ao seu estado anterior, impe-
dindo que permanezan ao longo dun tempo indefinido postes provisionais invadindo 
zonas de paso.

—Recuperación dos espazos en estado de abandono ou en desuso para os pór a 
disposición da veciñanza como espazos de lecer ou para outras necesidades veciñais, 
desenvolvendo estratexias de reactivación transitoria.
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—Adaptación dos zonas de xogo infantil a crianzas con diversidade funcional, insta-
lando espazos de nivel tres.

—Incremento, mellora e mantemento regular dos parques e espazos de uso público 
para que sirvan como lugares de convivencia e lecer (prazas, parques, xardíns, zonas 
peonís...). Ter en conta as necesarias dotacións e actualización da súa moblaxe no mar-
co dun plano de rexeneración de espazos públicos.

—Plano integral de reforestación dos barrios da nosa cidade con variedade de espe-
cies autóctonas que xeren vida e comunidade ao seu redor. 

Circulación viaria

ACTUACIÓNS

—Implantación, logo de realizar un estudo, de zonas 30 ou doutros elementos de es-
pecial protección para peóns alí onde se requira, nomeadamente en zonas próximas a 
colexios, institutos e centros de saúde.

—Presenza policial nas zonas e durante franxas horarias de maior intensidade de tráfi-
co.

—Realización de campañas de seguranza vial.

—Estabelecemento dun plano de rutas seguras para a xente miúda que acode aos 
centros de ensino. 

—Realización de controis de emisión de gases, ruídos e fumes dos vehículos.

—Estudo da posición actual dos pasos peonís de xeito que, na procura de aumentar 
a seguranza dos mesmos, cando for necesario, se recoloquen en lugares iluminados 
ou se eleven naqueles tramos onde os vehículos adoitan acadar máis velocidade da 
permitida.
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Monte Alto

ACTUACIÓNS

—Plano integral de pavimentación e acondicionamento de beirarrúas e viais no barrio. 
Programación anual das intervencións en función da súa urxencia, sen esquecermos 
as carencias xerais.

—Solución aos problemas dos cruzamentos viarios conflitivos mediante solucións 
axeitadas a cada caso: espellos en confluencia, pequenas rotondas...

—Estudo da posición actual dos pasos peonís de xeito que, na procura de aumentar 
a seguridade dos mesmos, cando for necesario, se recoloquen en lugares iluminados 
ou se eleven naqueles tramos onde os vehículos adoitan acadar máis velocidade da 
permitida.

—Elaboración dun plano de solucións ao problema de estacionamento do barrio, 
acordado conxuntamente coa veciñanza.

—Estabelecer a obrigatoriedade de garantir, cando menos, unha praza de aparca-
mento por vivenda nova construída.

—Auditoría da xestión dos aparcadoiros municipais existentes no barrio de cara á súa 
recuperación.

—Redistribución e dotación de novas zonas de carga e descarga que garantan a non 
ocupación de pasos de peóns ou beirarrúas.

—Acondicionamento, mellora e mantemento regular dos parques e espazos públicos 
do barrio, tendo en conta as necesarias dotacións e actualización do seu moblaxe no 
marco dun plano de rexeneración de espazos públicos.

—Avaliación, proxección e posta en marcha dun plano de mobilidade no barrio inseri-
do nun plano local que ordene o barrio e a cidade neste eido.

—Avaliación e mellora do transporte público actual no barrio a respecto de liñas, fre-
cuencias e percorridos, de xeito que o barrio estea comunicado con lugares estratéxi-
cos da cidade.

—Realización e execución de estudos sobre elementos urbanos que dificultan a acce-
sibilidade, de xeito que se leven a cabo intervencións encamiñadas á eliminación de 
barreiras arquitectónicas en diferentes puntos do barrio.
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—Fixación de medidas encamiñadas á eliminación de estadas permanentes en 
edificios, así como intervir sobre aqueles soares abandonados ou en mal estado de 
conservación, e tamén sobre aquelas edificacións abandonadas ou paradas a medio 
construír. Neste último caso, estabelecer a obriga ás compañías de subministro eléc-
trico, telefónico...a recolocar o cableado retranqueado ao seu estado anterior, impe-
dindo que permanezan ao longo dun tempo indefinido postes provisionais invadindo 
zonas de paso.

—Extensión da instalación dunha iluminación eficiente e sustentábel en todo o teci-
do urbano do barrio, pondo especial atención naquelas zonas habituais de paso con 
iluminación deficiente ou escasa, como no cruzamento superior do Campo Volante.

—Plantexar a retirada dos raís do tranvía de non teren uso, ao constituíren un elemen-
to que pon en risco a circulación vial e que provocan numerosos accidentes.

—Catalogación dos continuos de edificación e as fachadas con trazos similares conti-
nuas que teñan interese polas súas calidades arquitectónicas e ambientais.

—Mellora das marquesiñas das paradas de autobús, así como a colocación dun maior 
número de paneis informativos nas paradas.

—Elaboración dun plano de limpeza, mantemento e mellora permanente da península 
da Torre, dos accesos ás praias e calas da mesma e da cidade deportiva. Mantemen-
to do conxunto escultórico da zona que, nalgúns casos, se encontra en lamentábeis 
condicións.

—Mellora da sinalética do barrio, de xeito especial, o que ten a ver co conxunto escul-
tórico da península da Torre e o monumento ás vítimas do franquismo, e estabelecer 
unha sinalización da microtoponimia do barrio.

—Recuperación do antigo edificio do cárcere e estudar, programar e executar a súa 
rehabilitación progresiva como espazo de usos destinado á veciñanza.

—Garantir o funcionamento e a accesibilidade das fontes de auga potábel.

—Suspensión da posibilidade de execución de novas vivendas no polígono de Durmi-
deiras, así como desestimar definitivamente a execución de aparcadoiros e zonas de 
lecer contempladas no último PXOM na baixada a dito polígono.

—Programación da limpeza e adecentamento da Agra de Santo Amaro así como 
o tramo comprendido entre a baixada a Durmideras e o Clube do Mar e o resto de 
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parques e espazos públicos de Durmideiras, no marco dun plan de rexeneración de 
espazos públicos: plantación de árbores e acondicionamento para un mellor aprovei-
tamento na zona da pista de patinaxe, ampliación da zona de xogos infantís da antiga 
depuradora e da praza da Galatea, delimitación da zona do estanque para evitar caí-
das, depuración e limpeza que evite que o mesmo día volva estar suxo...

—Programación da ubicación de usos sociais e de asistencia no edificio da policía 
local, unha vez se programe o traslado ás novas dependencias.
—Revitalización dos mercados de Monte Alto e Durmideiras, que vaian aló das obras 
de rehabilitación, convertíndoos en espazos do pequeno comercio e complementan-
do os espazos libres dispoñíbeis con novas actividades como coworking, salas de en-
saio..., podendo así dar un maior uso ás instalacións, durante máis tempo (ampliación 
de horarios de apertura), de xeito que fixen a vida e xeren economía, e sustentabilida-
de no barrio, garantindo que as actuais praceiras e praceiros poidan continuar coa súa 
actividade mediante a superación dos correspondentes concursos selectivos.

—Elaboración dun plano municipal de apoio ao pequeno comercio e á hostalaría do 
barrio.

—Dotación dun rexistro auxiliar para trámites administrativos no centro cívico do 
barrio.

—Apoio e promoción das actividades culturais do barrio.

—Mellora do funcionamento do sistema de puntos limpos itinerantes.

—Abrir as zonas deportivas do Instituto de Durmideiras para uso xeral da veciñanza.

—Habilitación dun espazo para o lecer e punto de encontro das persoas maiores nun 
lateral do mercado de Durmideiras.

—Mellora dos accesos á pista polideportiva situada ao pé da igrexa de San Xosé e 
avaliación de posíbel cesión da pista para a axeitar a outros deportes.

—Mellora ou reubicación do campo de chave da Torre e fomento deste deporte tradi-
cional entre a xente do barrio.

—Reestabelecemento dun convenio coa entidade veciñal do barrio para o mante-
mento da biblioteca de Monte Alto

—Rehabilitación do edificio das antigas vivendas do profesorado (edificio de ampa), 
para o desenvolvemento de actividades propias da ampa, abertas tamén ao conxunto 
do barrio.
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Cidade Vella e Pescaría

ACTUACIÓNS

—Posta en marcha dun plano de infraestruturas que contemple a eliminación dos 
cabos de teléfono e da electricidade das fachadas e a conservación do pavimento da 
Cidade Vella.

—Desenvolvemento dun plano de dinamización comercial na Cidade Vella que aposte 
pola creación de novos proxectos emprendedores e consolide os actuais e pór en 
valor, de cara ás persoas que visitan este barrio, a identidade do lugar. 

—Realización das xestións oportunas co MInisterio de Defensa para que as depen-
dencias do cuartel de Atocha pasen a ser de todos os coruñeses e as coruñesas.

—Renovación e coidado dos espazos axardinados, en particular a praza da Fariña e o 
xardín de San Carlos.

—Realización das xestións oportunas para o estabelecemento da entrada pública nos 
xardíns de Capitanía.

O Ensanche

ACTUACIÓNS

—Desenvolvemento dun programa específico para a rehabilitación urxente das casas 
modernistas. Vixilancia daquelas casas que mostren deficiencias na súa conservación 
e adopción de medidas específicas que incidan na responsabilidade social da propie-
dade.

—Recuperación para a cidade do porto, e abrir determinadas zonas en certos hora-
rios como reclamo turístico con visitas guiadas para coñecer as súas actividades.

Labañou e San Roque

ACTUACIÓNS

—Reverter a centralización dos servizos sociais co obxectivo de atender mellor as 
necesidades existentes e crear puntos de información, asesoramento e apoio ás per-
soas do barrio.
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—Mellora do transporte público actual no barrio con respecto ás liñas e ás frecuen-
cias, recuperando liñas de buses especiais para comunicar o barrio con lugares es-
tratéxicos da cidade. Contemplar a posibilidade de que a Terceira Rolda conecte este 
barrio co polígono de Pocomaco a través do transporte colectivo urbano.

—Restabelecemento da liña anterior do 14. O paso actual por Pepín Rivero conxestio-
na máis o tráfico desta rúa, xa de por si moi denso, e as persoas que viven nela teñen 
o seu servizo cuberto coas paradas existentes na Avenida Gran Canaria.

—Ampliación ao barrio do carril-bici co obxectivo de facer efectivas as políticas desti-
nadas á mobilidade ecolóxica e non contaminante

—Rematar a urbanización da zona de San Roque: desde a praza da Tolerancia até a 
San Roque de Afora; a rede de sumidoiros; remate de beirarrúas e adecuación urbana 
da contorna.

—Mellora dos parques infantís da praza da Tolerancia e das pistas polideportivas do 
grupo do Carme e facer un mantemento axeitado dos mesmos.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para dotar o 
barrio de equipamentos públicos para as persoas maiores.

—Realización das xestións oportunas coa Deputación da Coruña para o acceso pú-
blico ás instalacións que esta ten no barrio, adaptándoas a novas necesidades: centro 
de día, residencia universitaria e lugar de actividades e reunión para a mocidade.

—Realización das xestións oportunas para dar solución á “escombreira-almacén de 
áridos, grava, xabre...” do soar que está detrás de Náutica.

—Negociación dun convenio de colaboración coa Universidade, aproveitando as súas 
instalacións para as necesidades das persoas do barrio.

—Realización das xestións oportunas coa Universidade para integrar o conxunto urba-
no da zona do Campus de Riazor.

—Iluminación dos campos de fútbol e da pista deportiva situada detrás do centro 
cívico.

—Arranxo do local municipal onde ten a sede a asociación veciñal, que sofre asolaga-
mentos cando chove moito.

—Mellora da rotonda que hai entre Rolda de Outeiro e Manuel Azaña: a vexetación é 
tan alta que non permite ver quen vén de fronte.

—Rehabilitación das vivendas do grupo de María Pita e de Pardo de Santayana.
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As Roseiras

ACTUACIÓNS

—Habilitación de espazos específicos para a mocidade.

—Reverter a centralización dos servizos sociais co obxectivo de atender mellor as 
necesidades existentes e crear puntos de información, asesoramento e apoio ás per-
soas do barrio.

—Regulación dos usos dos espazos do centro cívico e adaptación do horario ás ne-
cesidades veciñais.

—Dotación dun rexistro auxiliar para trámites administrativos no centro cívico do 
barrio.

—Estabelecemento de liñas de axudas para que as organizacións sociais do barrio 
poidan contar con espazos para realizar as súas actividades.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes de cara 
á habilitación de espazos para maiores e o estabelecemento dun centro de día no 
barrio. 

—Realización das xestións oportunas coa empresa Petrogal para reparar o camiño 
da súa propiedade situado entre a praza da Nosa Señora das Roseiras e a rúa Simón 
Bolívar.

—Creación dun camiño de paso cruzando a mediana na rúa Emilio González López 
entre os números 25 e 27 para dar acceso ás paradas de bus dando continuidade aos 
pasos de peóns xa existentes

—Realización das xestións oportunas coas administracións correspondentes para 
dotar de novas funcións públicas (dirixidas á infancia, como actividades diarias ou en 
período vacacional, aos maiores...) , ao servizo do barrio, as instalacións do edificio 
azul do colexio Emilia Pardo Bazán, unha vez trasladado o alumnado que alí se escola-
riza ás novas instalacións .

—Habilitación dun carril-bici desde a estrada do Portiño e enlazalo co xa existente do 
paseo marítimo.

—Creación dun espazo cuberto na praza Elíptica con toma eléctrica e auga.

—Mellora do parque infantil da praza Elíptica, eliminar as pedras da área infantil e 
substituílas por un material axeitado. Habilitar unha zona de area para xogaren as crian-
zas máis pequenas. Realización dun estudo sobre a seguranza da tiroliña e a posíbel 
conveniencia da súa substitución ou non por outros xogos.
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—Dotar o barrio de zonas deportivas abertas. Unha posibiliade pode ser a habilitación 
dos terreos que quedan detrás dos edificos nº 46-58 da rúa Manuel Azaña para a insta-
lación de pistas deportivas diversas.

—Mellora das entradas e as saídas de todos os colexios do barrio para garantir a se-
guranza vial estudantil e para regular o tráfico.

—Desenvolvemento dun plano que implique ás familias, colexio Emilia Pardo Bazán e 
concello, para que as crianzas a partir de terceiro de primaria vaian andando á escola. 

—Ampliación da estrada dos Fortes coa inclusión dunha beirarrúa máis ancha na beira 
do colexio Calasanz e construción dunha rotonda entre Alfonso Rodriguez Castelao e 
a estrada dos Fortes, onde hai moito tráfico ás horas de entradas e saídas dos co-
lexios.

—Corrección das eivas da rúa Simón Bolívar motivadas por ter zonas estreitas e peri-
gosas nas que os coches se van para as gabias

—Elaboración e desenvolvemento dun plano de dinamización comercial do barrio.

—Mellora das vías e beirarrúas de comunicación de acceso a San Pedro de Visma e o 
Portiño desde As Roseiras.

—Mellora do transporte público actual no barrio con respecto ás liñas e ás frecuen-
cias e percorridos, recuperando liñas de buses especiais para comunicar o barrio 
con lugares estratéxicos da cidade (á estación de autobuses, hospital Teresa Herrera, 
CHUAC, Abente e Lago; Mesoiro, Os Castros, Monte Alto, Pocomaco, Agrela...). Apro-
veitamento da Terceira Rolda. Contemplar a posibilidade de que a Terceira Rolda co-
necte este barrio co polígono de Pocomaco a través do transporte colectivo urbano.

—Reorganización e axeitamento das paradas dos buses con retranqueos, accesi-
bilidade para persoas con discapacidade, cambios de localización e colocación de 
pantallas informativas.

—Mellora da rotonda que hai entre Rolda de Outeiro e Manuel Azaña: a vexetación é 
tan alta que non permite ver quen vén de fronte.
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San Pedro de Visma

ACTUACIÓNS

—Habilitación de accesos ou viarios de entrada e saída ao barrio paralelos á Terceira 
Rolda con orixe e final na rotonda do pavo Real.

—Ampliación a calzada e colocación de beirarrúas nas Pedreiras.

—Canalización soterrada de redes eléctricas e telefónica: soterramento do transfor-
mador que está fronte á igrexa parroquial. 

—Ampliación do viario, beirarrúas e alumeado no lugar de Cal de Moreiras.

—Acceso desde o punto limpo, alongalo até a Ferrallaría Mata con dobre sentido de 
circulación. 

—Acondicionamento da cala do Portiño.

—Instalación dunha beirarrúa desde a subestación de Fenosa até o Portiño.

—Colocación de bancos de madeira no traxecto de baixada do Portiño.

—Solución dos problemas de anegamento nas vivendas na rúa Muíño de Visma.

—Promoción do enlace do núcleo de Visma coa Terceira Rolda na rotonda que agora 
mesmo está morta

—Comunicación do barrio a través de autobús cos principais servizos da cidade: es-
tación de autobús, estación de tren, CHUAC... e conexión coa zona do Portiño.

—Troco dos pasos de peóns por outros que sexan sobreelevados e retirar os bade-
nes instalados de goma. Substituír o badén por un sobreelevado de asfalto na estrada 
que vai ao parque de Bens para evitar a contaminación acústica.

—Acondicionamento dos camiños do Loureiro.

—Mellora das vías de comunicación e de acceso a San Pedro de Visma.

—Extension da instalación dunha iluminación eficiente e sustentábel en todo o tecido 
urbano do barrio e incluír puntos de luz cara ao Portiño.

—Instalación de pluviais de recollida de augas e sumidoiros para garantir un tránsi-
to peonil digno naquelas rúas onde sexa preciso, nomeadamente nas de Río e San 
Pedro.



—Todas As Coruñas

Programa

—105

de 131

—Realización das xestións oportunas para a construción dun viario que dea saída á 
Rolda de Outeiro dos vehículos do barrio que vaian para as Roseiras e Riazor.

—Estabelecemento dunha rotonda no cruce de rúa San Pedro de Visma coa baixada 
do parque de Bens coas mesmas características que a de Catro Ventos.

—Coordinación de obras de subministración para as facer todas a un mesmo tempo.

—Limpeza de fincas e terreos.

—Creación dunha área multiusos lúdico-deportiva fronte ao centro cívico.

—Criterio de proximidade para poder acceder ás actividades de lecer que se desen-
volven no centro cívico veciñal.

—Regulación dos usos do centro cívico veciñal para poder realmente dispor a entida-
de veciñal e a veciñanza do espazo.

—Dotación dun rexistro auxiliar para trámites administrativos no centro veciñal do 
barrio, así como unha unidade de servizos sociais.

—Estabelecemento de sinais de tráfico de ceda o paso nos cruces das rúas Río con 
San Pedro de Visma.

—Rexeneración da praia do Portiño e mellorar as vías de comunicación e de acceso.

—Recuperación, apoio, valorización e uso do patrimonio cultural, material (hórreos, 
fontes...) e inmaterial do lugar.

—Reordenar e renomear o rueiro do barrio.

—Recuperación da toponimia do parque de Bens cos nomes tradicionais da zona e 
colocación de sinalética de madeira nos diversos lugares e fincas. Visibilizar a toponi-
mia do lugar no parque Adolfo Suárez que se está a construír.

—Plantación de árbores no parque infantil que se contruiu sobre a Terceira Rolda 
entre as rúas Río e Pedreiras

—Tirar á luz a auga do antigo río de San Pedro que vai por debaixo da maleza, único 
regato que aínda queda na Coruña.
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—Realización das xestións oportunas para que o concello se dirixa aos propietarios/
as das fincas que non están cultivadas entre Os Mariñeiros, Ágora e colexio San Pedro 
de Visma, co obxectivo de facer un banco de terras para que se cedan temporalmen-
te e de xeito gratuíto para traballar a terra. Ao tempo ponse en valor estes terreos 
e o barrio, recuperando a toponimia, posibilitando o cultivo da terra ás persoas que 
responsabelmente o queiran facer, achegando unha actividade básica na nosa cultura 
á poboación máis nova -visita de colexios- ...

—Estabelecemento de carreiros verdes que poñan en valor todas esta zona agrícola e 
mellorar todos os camiños peonís que aínda se utilizan pola veciñanza.

O Portiño

ACTUACIÓNS
(Alén doutro tipo de actuacións previstas no apartado de Inclusión Social deste pro-
grama electoral)

—Habilitación e acondicionamento dun espazo infantil.

—Habilitación e acondicionamento do local social .

—Instalación de iluminación eficiente e sustentábel.

—Instalación de iluminación na estrada que vai desde San Pedro de Visma ao Portiño.

—Construción de beirarrúas e pavimentación das rúas. Pavimentación da vía de acce-
so ao barrio e melloras na estrada a San Pedro de Visma.
 
—Mellora do sistema de limpeza e de recollida de lixo, asegurar os contedores e colo-
car papeleiras.

—Substitución das árbores que están secas por outras autóctonas.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes e coas em-
presas subministradoras para que a veciñanza poida dispor de conexións de televisión 
e internet.

—Realización de campañas periódicas de desratización.

—Mellora do transporte público.

—Nova marquesiña do bus.

—Realización das actuacións necesarias para garantir o acceso a unha vivenda e hábi-
tat dignos nun contexto normalizado.

—Rexeneración da praia do Portiño.
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A Agra do Orzán

ACTUACIÓNS

—Habilitación e potenciación dos camiños, congostras e sendeiros en todo o espa-
zo urbano non urbanizado entre a Agra do Orzán, O Ventorrillo, A Silva, Cances, Pena 
Moa, Agramela e Bens, como espazos de lecer e divulgación para o coñecemento do 
noso medio.

—Mellora da liña 7 do servizo de transporte urbano en dirección ao barrio. Incremen-
tar as súas frecuencias.

—Mellora das conexións do transporte público urbano coa universidade (liña de bus 
universitario que saíse das Roseiras e pasase polo barrio) e cos hospitais.

—Estudo da viabilidade de recuperar a proposta de demolición da ponte da rolda de 
Nelle e convertela nunha rúa máis no seu tramo da Agra do Orzán.

—Transformación do Parque do Observatorio e o Campa da Burra nun espazo verde 
público. Utilización das parcelas públicas colindantes co Observatorio Meteorolóxico 
para zona verde de uso colectivo e público, de acordo coa dirección do Observatorio, 
mantendo en calquera caso o funcionamento do mesmo. Integración da zona verde 
no conxunto urbano e cerramento das mazás de edificios baixo o criterio irrenunciábel 
do mínimo impacto urbanístico. 

—Intervención no acondicionamento e mellora de distintas rúas do barrio.

—Desenvolvemento dun plano de soterramento dos contedores do lixo.

—Recuperación do Muíño da Agramela e reinstalación no barrio da Agra do Orzan.

—Realización dun plano de rehabilitación de vivendas, integral ou parcial, do barrio da 
Agra.

—Recuperación do acueduto de Montaigú, no campo da Burra, na zona do Observa-
torio.

—Banco público de locais comerciais que permita o aluguer de locais comerciais a 
prezos baixos.

—Dotación no barrio dun equipamento de día público para todas as persoas idosas.

—Estudar o aproveitamento de determinados patios interiores existentes no barrio e 
abrilos como espazos para a cidadanía ou como espazo para o estacionamento e así 
liberar espazos nas rúas.
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—Reordenar o comercio ambulante existente no barrio nalgún espazo concreto.

—Potenciación de accións e actividades interculturais e colaboración coas entidades 
de persoas inmigrantes e/ou que traballan neste ámbito.

—Realización dun protocolo coa entidade veciñal para poder facer uso dos espazos 
do Ágora nalgunhas datas do ano. 

O Ventorrillo

ACTUACIÓNS

—Intervención e acondicionamento do espazo de lecer da rúa Jaime Hervada

—Intervención na praza Salvador de Madariaga (pista de skate).

—Mellora e acondicionamento da pista de tenis do Ventorrillo e habilitala para a prác-
tica de máis deportes.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para empre-
gar os espazos do María Barbeito fóra das horas lectivas para actividades da asocia-
ción vecinal

—Estudar a posibilidade de crear outro tipo de infraestruturas para o estacionamento 
de vehículos de cara a habilitar espazos que resolvan os problemas de estacionamen-
to do barrio (perto do Ágora)

—Creación dunha senda verde que conecte o barrio coa Agramela, Visma, Bens e O 
Portiño, como espazo de lecer e divulgación para o coñecemento do noso medio.

—Recuperación, e posta en valor, da arqueta próxima ao Ágora.

—Mellora do uso do pavillón do Ventorrillo para que os equipos deportivos do barrio 
poidan empregalo.

—Mellora do espazo xunto ao depósito da auga, abrir este espazo ao barrio derruban-
do o muro.

—Ampliación do número de aparellos biosaudábeis e estudo da posibilidade de cu-
brir alguna zona destes para que poidan ser usados tamén en días de choiva
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—Mellora das conexións do transporte público urbano coa universidade (liña de bus 
universitario que saíse das Roseiras e pasase polo barrio) e cos hospitais.

—Finalización das beirarrúas, como é o caso das perpendiculares á rúa Alcalde Salo-
rio Suárez.

—Soterramento dos contedores do lixo.

A Silva, Cances, Fontenova, A Moura e Pena Moa

ACTUACIÓNS

—Desenvolvemento dun plano integral para a recuperación e a conservación destes 
núcleos.

—Instalación de alcantarillado público para toda a veciñanza.

—Pavimentación das rúas.

—Eliminación de atrancos que dificultan o paso polas vías principais de acceso ao 
barrio.

—Amaño para uso público o lavadoiro de Cances e a fonte de Cances.  Acondiciona-
mento no seu redor dun espazo de convivio.

—Rehabilitación dos puntos antigos de traída de augas e as súas históricas fonte.

—Mellora da iluminación pública.

—Construción de beirarrúas onde sexa posíbel.

—Abrir paso público, para peóns, polo antigo camiño de carro de Cances a Bens, que 
atravesaba Pena Moa.

—Limpeza e acondicionamento de Pena Moa como parque mantendo a súa flora e 
fauna.

—Potenciación de todo tipo de sendeiros, congostras... como espazo de lecer e divul-
gación para o coñecemento do noso medio.

—Limpeza de maleza das beiras dos camiños con máis frecuencia.

—Facer cumprir o mantemento das fincas privadas.
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—Construción dun espazo infantil e de convivio na Pichiqueira.

—Recuperación da toponimia propia do lugar.

—Limpeza do barrio con maior periodicidade, ao que a recollida do lixo diaria.

—Acto de homenaxe ás vítimas da represión franquista e organizar algún encontro de 
coñecemento da nosa historia no centro cívico da Gandaría. Construción dun memo-
rial no lugar das Eiriñas co fin de lembrar a todas as persoas que foron asesinadas ou 
represaliadas durante a guerra civil e na posguerra.

Os Mallos, Sagrada Familia, O Vioño e A Falperra

ACTUACIÓNS

—Facilitar a accesibilidade aos servizos sociais e cívicos do barrio e achegalos ás 
distintas zonas: Sagrada Familia, Os Mallos, A Falperra, Vioño.

—Aumento da oferta de actividades e prazas que hoxe en día existen no centro cívi-
co.

—Chegar a un acordo coa Consellaría de Educación e cos claustros dos IES e CEIP 
do barrio para poder usar colectivamente as súas instalacións.

—Mellora do transporte público urbano para dotar o barrio de liñas de comunicación 
co centro de saúde, co centro cívico e co resto dos seus servizos sociais.

—Soterramento dos contedores do lixo.

—Rehabilitación do núcleo central do barrio dos Mallos e primar a dotación de espa-
zos diáfanos que humanicen o barrio.

—Aproveitamento dos escasos lugares abertos para os dotar de xardíns, árbores e 
espazos verdes (prazas e avenidas).

—Apoio e promoción do comercio e da hostelaría do barrio con actuacións específi-
cas.

—Plano de prevención ante as habituais inundacións que se rexistran en determi-
nados puntos do barrio (parque do Vioño, entrada no centro de saúde dos Mallos, 
Salgado Torres).
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—Reordenación do sentido de circulación das rúas que hai ao redor do Parque do 
Vioño.

—Acondicionamento da Agra dos Mallos (perímetro do centro cívico).

—Instalación dun parque boisaudábel nalgunha destas zonas.

—Habilitación dalgún espazo en desuso para acoller un centro cívico e da terceira 
idade que cubra a parte baixa do barrio dos Mallos.

—Potenciación de accións e actividades interculturais e colaboración coas entidades 
de persoas inmigrantes e/ou que traballan neste ámbito.

—Desenvolvemento de actuacións urxentes na Falperra ante o estado de abandono 
deste lugar.

—Actuacións urxentes no paseo situado entre o recanto da Rolda de Nelle e a rúa da 
Falperra.

—Actuacións urxentes no primeiro tramo da rúa Biscaia

—Acondicionamento dalgún espazo nestes lugares para a creación de hortas urba-
nas.

O Castrillón

ACTUACIÓNS

—Nas zonas con maior condicionamento orográfico, nomeadamente Castrillón e 
Avenida dos Caídos, substitución, dentro do posíbel, das escaleiras por ramplas e 
colocación de varandas.

—Aprobación definitiva do proxecto de urbanización e requirirlle á xunta de compen-
sación do polígono que urbanice o polígono API R29 (Bergondo-C. Eirís-Oleoduto) e 
que destine unha parcela de 9.000 m2 a unha residencia para maiores. Construír entre 
o concello e a propia xunta do Polígono a praza que xorde detrás da urbanización na 
rúa Fariña Ferreño.

—Aprobación do proxecto de urbanización do polígono API Q28 (Parque de Oza) e 
urxir á xunta de compensación do polígono a que urbanice e inclúa a zona verde de 
6.000 m2 que xorde entre as rúas Antonio Ríos e a avenida dos Caídos.
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—Urbanización definitiva da rúa Vicente Alexandre/Antonio Noche.

—Urbanización da rúa Antonio Noche até o límite do polígono.

—Execución da parte do viario da rúa Oleoduto, perto ao parque de Eirís, entre a ave-
nida Casanova de Eirís e a estrada da Pasaxe que lle corresponde ao concello

—Habilitación de espazos para resolveren os problemas de aparcadoiro do barrio (EL 
4: rúa José María Hernán Saéz/avda dos Caídos).

—Desenvolvemento de sendas verdes que permitan conectar o parque de Eirís co de 
Oza.

—Desenvolvemento dun festival de folclore galego no inverno que sirva para poten-
ciar traballos de investigación sobre o noso folclore

—Mellora do transporte público do barrio e redución das frecuencias das liñas.

Os Castros, A Gaiteira e Oza

ACTUACIÓNS

—Carril bici e peonil para unir o barrio coa zona da Mariña usando terreos do espazo 
portuario que agora non son precisos. Ampliación do carril bici ao longo da cidade e 
concretamente no barrio, principalmente como posíbeis zonas: avenida de Oza, Catro 
Camiños, a estrada do Porto e a zona dos Castros e de Oza.

—Unión con sendas verdes dos tres parques do barrio (Europa, Oza e Eirís).

—Desafectación do oleoduto e facer unha senda verde que percorra A Coruña desde 
Oza até Visma.

—Mellora do acceso a pé ou en bicicleta até a praia de Oza, tamén até o campus uni-
versitario de Oza e o Hospital.

—Habilitación e mellora da accesibilidade naqueles puntos que hoxe supoñen un 
atranco para persoas con mobilidade reducida: a galería dos Castros, o acceso ao 
centro de saúde, o acceso ao Montiño....

—Mellora das comunicacións do bus urbano para poder acceder aos polígonos in-
dustriais desde o barrio e para comunicar o barrio con zonas específicas tales como o 
peirao de Oza e o centro de saúde.
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—Mellora do ordenamento do tráfico na rúa da Mercé e na rúa Antonio Ríos.

—Humanización de toda a contorna do CHUAC para mellorar o acceso a pé ou en 
bicicleta e facer do parque de Eirís un espazo de lecer.

—Recuperación integral da ría do Burgo e de toda a contorna de Oza.

—Vixilancia e control das emisións contaminantes na zona portuaria, rematar de vez 
coas descargas indiscriminadas de carbón e outros graneis.

—Tirar do porto todas as actividades que xeren perigo pola súa proximidade á cidade 
e trasladalas ao Porto Exterior.

—Rexeitamento á instalación de actividades perigosas e potencialmente contaminan-
tes como o desguace que se pretende instalar en Oza.

—Saneamento do río Monelos e sacalo fóra do seu soterramento onde sexa posíbel. 
Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para construír 
os paseos fluviais, onde a orografía urbana o permita, de Monelos e Quintás.

—Recuperación dos espazos en estado de abandono ou en desuso para os pór a dis-
posición da veciñanza como espazos de lecer ou ou para outras necesidades veciñais, 
desenvolvendo estratexias de reactivación transitoria.

—Prolongación da praia de Oza en dirección ás Xubias.

—Recuperación da praia das Canas e apertura do Porto á veciñanza.

—Arranxo, limpeza e mantemento do cemiterio de Oza.

—Creación e impulso da Área Comercial dos Castros.

—Apoio e promoción dos locais comerciais situados no pasadizo da avenida de Oza 
até a rúa da Merce e investimento en infraestruturas que faciliten a accesibilidade. 
Fomento e revitalización das prazas de abasto do barrio, adecentándoas e facendo 
actividades culturais nelas, como mecanismo de cohesión co barrio, coa cidade.

—Apoio e promoción das actividades do asociacionismo de barrio no marco dun 
programa de axudas baseado nos principios de igualdade e axilidade que permita o 
financiamento de actividades e de gastos correntes.

—Abrir o porto ao barrio como espazo da veciñanza e da cidadanía.
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—Revisión da drenaxe do parque Europa, xa que no inverno se asolaga con relativa 
frecuencia.

—Rehabilitación e dignificación da antiga Casa do Concello de Oza, situada na rúa 
Montes  e crear unha casa do pobo (espazo de cultura e reunión da veciñanza). Crear 
o Museo de Oza onde se lembren os seus alcaldes, os seus gobernos municipais e as 
súas actas que hoxe están no Arquivo Municipal da Coruña.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para a re-
creación do Castelo de San Diego

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para rehabi-
litar e restaurar a capela de Oza. Recuperación para a veciñanza.

—Valorización das fontes naturais que emanan do novo parque de Oza e dos seus 
arredores e que emerxen á superficie en pésimas condicións e sen solución de sumi-
doiros e canalizacións.

—Colocación de beirarrúas no conxunto do barrio, nomeadamente na rúa González 
Chas e nas zonas que aínda non están urbanizadas. Solucionar os problemas de acce-
sibilidade existentes na rúa Montes.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para dotar o 
barrio dun centro de día e dunha escola infantil municipal. Aproveitar para estes efec-
tos as edificacións de propiedade pública xa existentes no barrio.

—Actuación no tramo da rolda de Outeiro que vai desde a zona dos Castros á Cubela.

—Recuperación do Faro de Oza para un uso social e cultural por parte da veciñanza

—Recuperación do Caserón de Valparaíso

—Revisión das canalizacións da auga e implementar a presión e o caudal onde faga 
falla.

—Plano de peonalización de rúas.

—Banco público de locais comerciais que permita o aluguer de locais comerciais a 
prezos baixos.

—Actuacións para o financiamento do desenvolvemento da actividade comercial e o 
arranxo de locais.
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O Birloque,  Segunda Fase de Elviña, San Cristovo das Viñas, 
Someso, O Martinete e Lonzas

ACTUACIÓNS

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para a crea-
ción dunha oficina de correos no barrio de Elviña.

—Construción, nos tramos que aínda faltan, e ampliación das beirarrúas na estrada 
AC0512 na avenida do Birloque e na avenida do Martinete.

—Construción das beirarrúas nos arredores de Someso e do Martinete.

—Mellora da frecuencia e comunicación do transporte público no Birloque.

—Habilitar a sinaléctica das rúas no Birloque.

—Mellora por autobús urbano da conexión de Lonzas e Joaquín Planells, ampliando o 
número de paradas e instalando novas marquesiñas.

—Mellora do cruzamento de Joaquín Planells con Blanco White a través dunha pasa-
rela.

—Redución das ramplas do camiño da igrexa e construción de beirarrúas.

—Limitación da velocidade a 30 km/h e amaño das beirarrúas da estrada DP-3004, de 
Cabanas ao Martinete.

—Limitación da velocidade, asfaltado, alumeado e sinalización de rúa sen saída no 
Camiño da Braña e a Agra pequena.

—Adecentamento do terreo entre a avenida da Universidade e a Escola de Imaxe e 
Son.

—Aumento das frecuencias do bus da liña 23.

—Na estrada do Briloque ao Martinete (CP-0512): construción de recollida de pluviais 
e instalación dunha canaleta entre a beirarrúa e a calzada, pintado das rúas e do paso 
de peóns no cruzamento e a estrada coas Rañas, amaño do paso de peóns fronte aos 
números 5 A, B e C.

—Instalación de pasos de peóns nos seguintes puntos: entre a zona residencial do 
Birloque e Talleres Carral, na zona do Tanatorio Apóstol, na nova glorieta do Birloque, 
na nova estrada de Fomento e na avenida de Glasgow 16, fronte ao Club de Chave de 
San Cristovo das Viñas.



—Todas As Coruñas

Programa

—116

de 131

—Instalación dunha zona de carga e descarga ao carón dos números 18, 20 e 22.

—Ampliación da parada de bus no número 7 da avenida de Glasgow.

—Na praza de Agustín Díaz, mellora do alumeado, marcado do sentido da circulación, 
limitación da tonelaxe e da velocidade, proteccións por desniveis con risco de caída e 
construción dunha rampla para persoas discapacitadas.

—Realización das xestións oportunas para asumir a competencia das rúas que aínda 
pertencen a outras administracións.

—Construción dunha beirarrúa na rúa Mendalla de Neira coa avenida da Universidade 
e o paso de peóns.

—Mellora das beirarrúas que van da Agrela, á altura do parque de bombeiros, cara á 
saída a Arteixo.

—Realización das xestións oportunas coas administracións que correspondan para 
que se coloquen paneis translúcidos nas vías de acceso á AC-14 desde a ligazón de 
Lonzas.

—Desenvolvemento de actuacións na contorna de San Cristovo das Viñas logo das 
afectacións e o aillamento que provocaron a construción das novas vías.

—Reestabelecemento do equipamento vecinal do Birloque.

Monelos, Barrio das Flores e Matogrande

ACTUACIÓNS

—Declarar o Barrio das Flores como área de rexeneración e renovación urbana 

—Realización dun proxecto de dinamización do barrio das Flores, para aumentar a 
vida do barrio con actuacións sociais, culturais, económicas e de lecer. Desenvolve-
mento de accións que supoñan a posibilidade de actuacións comerciais no interior.

—Recuperación dos espazos comúns deteriorados e pór ao servizo do barrio os 
espazos desocupados para a realización e desenvolvemento de actividades por parte 
do movemento veciñal. 

—Apoio e promoción da realización de actividades por parte dos movementos so-
ciais e veciñais do barrio.
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—Mellora do transporte público colectivo.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para dotar 
de máis medios materiais e persoais a Biblioteca Pública Miguel González Garcés.

—Estudo de solucións aos problemas de estacionamento en Matogrande.

—Desafectación do oleoduto e facer unha senda verde que percorra A Coruña desde 
Oza até Visma.

Eirís, Pedralonga e Monte Mero

ACTUACIÓNS

—Mellora do transporte público para que comunique co CHUAC e que permita co-
nectar Eirís, os Castros e os puntos estratéxicos da cidade. Aumento das frecuencias 
das liñas metropolitanas de buses.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para cons-
trución dun centro de saúde e dun centro de alzeheimer.

—Estudo pormenorizado da zona para elaborar un plano de mobilidade viaria e incluír 
nova infraestruturas se fosen necesarias e así adecuar a zona ás súas necesidades.

—Construción de pasarelas para peóns que conecten Pedralonga con Palavea.

—Dotación e reparación, no seu caso, de toda a rede de saneamento e de sumidoiros 
no barrio. Completar a rede de sumidoiros para as casas do lugar que carezan dela.

—Apoio e promoción da aldea de Eirís como área verde da cidade.

—Apertura da rúa Terranova de Eirís até a avenida de Monelos.

—Ampliación do campo de fútbol para que cumpra coas medidas regulamentarias e a 
dotalo de vestiarios.

—Execución da parte do viario da rúa Oleoduto, perto ao parque de Eirís, entre a ave-
nida Casanova de Eirís e a estrada da Pasaxe que lle corresponde ao concello.

—Cobertura de todas as necesidades de mantemento como a iluminación, a limpeza 
e as colocacións de nomes das rúas.
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—Ampliación do mobiliario urbano (bancos, papeleiras...), así como mellorar o mante-
mento do conxunto do parque de Eirís.

—Reconstrución das fontes e o pazo de Valparaíso en Eirís.

—Recuperación do patrimonio cultural material e inmaterial do lugar: Uxío Carré, Lesta 
Meis, topónimos, fontes...

—Levar a cabo a limpeza e o control de vertidos ao Río de Quintás. Construír ao seu 
carón un paseo de uso público coas instalacións necesarias (bancos, papeleiras...).

—Racionalización do acceso aos edificios 93, 95, 107, 109, 111 de Pedralonga, para 
deixarlle sempre paso ao camión do lixo, aos bombeiros ou ás ambulancias.

—Control de tráfico e pasos de peóns. Colocación de pasos de peóns elevados e 
bandas rugosas segundo a normativa.

—Acondicionamento do camiño de Monte Mero ao Centro Educativo dos Maristas. E 
revisión e ampliación da iluminación e a pavimentación de rúas e o acondicionamento 
de camiños..

—Mellora da dotación de mobiliario urbano (papeleiras, contedores de residuos se-
lectivos, paradas de bus...).

—Realización dun rueiro dos barrios cos seus letreiros correspondentes que identifi-
quen cada unha das rúas.

—Habilitación dun espazo para un parque infantil e para as reunións e o ocio dos 
maiores da zona en Pedralonga.

—Recuperación da toponimia e microtoponimia de Eirís, Pedralonga e Monte Mero.

—Creación dunha zona verde do Monte Mero.

As Xubias

ACTUACIÓNS

—Definir zona de estacionamento para a veciñanza.

—Prohibición de estacionamento na entrada das Xubias de Abaixo e na glorieta que 
está xunto á Farmacia.
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—Solicitude de zona de estacionamento na explanada de enfronte dos números 21, 
25 e 27, en función do número de veciños con coche.

—Liberar de coches a subida ao Hospital Materno, así como mellora da seguranza vial 
de incorporación á avenida da Pasaxe desde o Hospital Materno.

—Sinalamento axeitado de dirección única da vía na saída do Hospital Materno.

—Ubicación dunha parada de bus o máis próxima ás Xubias de Abaixo (xunto ao cen-
tro Santiago Apóstolo).

—Pintado e sinalizamento da vía.

—Mudanza das bandas rugosas de lugar e poñelas no núcleo de vivendas e non no 
inicio da baixada ás Xubias de Abaixo.

—Arranxo o pavimento de enfronte do número 29 que vai ao embarcadoiro.

—Troco da varanda e intervención no foxo que está vinte metros antes da residencia 
La Gaviota.

—Mudanza dos sumidoiros e instalación dun novo na zona do túnel

—Mellora e maior iluminación en todo o lugar.

—Arranxo da varanda da caseta de Renfe e da prazoleta.

—Arranxo das escaleiras da praia do Conchal.

—Limpeza e desbroce de finca.

—Acondicionamento do camiño do Pincho.

—Substitución da maleza ao longo da vía que atravesa As Xubias de Abaixo por plan-
tas ornamentais.

—Adecentamento dos muros e limpeza dos grafitis.

—Desratización da zona, incluídas as vías do tren.

—Erradicación dos plumachos.

—Colocación de novos contedores de lixo, papel e vidro, así como de papeleiras.
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—Limpeza dos contedores e papeleiras existentes

—Asignación dun varrendeiro para o barrio, desenvolvendo o seu traballo con regula-
ridade.

—Mantemento periódico do parque infantil.

—Canalización da zona do parque infantil.

—Poda das árbores do parque infantil.

—Mantemento de zonas comúns no barrio como o local da asociación veciñal, o me-
rendeiro, a praia do Conchal...

—Iluminación e auga no embarcadoiro. Limpeza e posta en valor do embarcadoiro e o 
acceso á Praia.

—Limpeza e adecentamento do paso ao embarcadoiro baixo a vía.

—Realización das xestións oportunas con Renfe para a cesión da caseta co fin de 
poder desenvolver nela actividades do barrio.

—Declaración de zona protexida As Xubias de Abaixo.

—Axudas e subvencións públicas para a mellora da imaxe urbana das casas.

—Colocación de mobiliario acaído a un barrio mariñeiro.

—Actuacións sobre as casas ruinosas.

—Sinalización, publicidade e difusión do paso do Camiño Inglés polas Xubias de 
Abaixo.

—Conexión mediante unha pasarela de madeira do parque infantil coa zona dos ma-
riscadores.

—Realización das xestións oportunas para o soterramento da vía do tren ao seu paso 
polas Xubias de Abaixo.
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Palavea e Santa Xema

ACTUACIÓNS

—Creación das zonas verdes de Santa Xema.

—Mellora dos servizos ofrecidos no centro cívico, así como da asistencia social, 
aumento de prazas nas actividades de xeito que dea cobertura á veciñanza do ba-
rrio, apertura dos usos das instalacións ao tecido asociativo do barrio e dotación dun 
rexistro auxiliar.

—Dotación dunha biblioteca.

—Dotación de educadores de rúa para traballar coa mocidade do barrio e artellamen-
to dunha alternativa de lecer para esta, así como a habilitación dalgún espazo físico no 
propio centro cívico ou noutro lugar.

—Mellora das frecuencias, das liñas e das marquesiñas de autobuses.

—Posta en marcha de programas de inserción e asesoramento laboral para a poboa-
ción de Palavea.

—Recuperación da oficina de Correos para dar servizo ao barrio.

—Nomear as rúas do barrio, mellorando, así, o reparto do correo.

—Dotación de servizos médicos para o barrio.

—Estabelecemento de barreiras sonoras translúcidas que arreden ás leiras e aos pre-
dios e casas das vías que arrodean o barrio de Palavea.

—Aumento da frecuencia da limpeza e do mantemento dos xardíns.

—Revitalización do mercado municipal do barrio.

—Ordenación do tráfico en Palavea, mellora nos accesos, nas beirarrúas, nos pasos 
de peóns...

—Asfaltado integral das rúas do barrio e construción de beirarrúas.

—Plan de actuación específica en Palavea Vella.

—Construción da pista polideportiva.
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—Iluminación de xeito acaído e sustentábel todo o barrio.

—Recuperación da casa do Curro de Palavea para usos veciñais.

—Recuperación e mantemento do patrimonio material do lugar: a fonte, o pombal e o 
lavadoiro.

—Recuperación dos camiños e potenciación das sendas.

—Recuperación da toponimia e da microtoponimia do barrio.

—Contrución de beirarrúas en Alfonso Molina entre Edelmiro Rodríguez e a ponte da 
Pasaxe.

—Pasarela peonil que una Santa Xema con Palavea.

Bens

ACTUACIÓNS

—Construción de beirarrúas pola estrada que vai de Mazaído a San Pedro de Visma.

—Construción de beirarrúas e carril bici pola estrada de Bens ao Parque de Bens e de 
Bens á Praia.

—Construción dunha praza pública no núcleo de Bens, cun parque infantil, e contem-
plar a recuperación do inmobiliario existente para o seu uso pola veciñanza.

—Habilitación de espazos de lecer para a infancia e as persoas maiores.

—Mellora da pista deportiva e instalación de iluminación pública.

—Sistema de recollida de augas pluviais.

—Mellora dos accesos para garantir o paso aos vehículos de emerxencia naqueles 
lugares onde rexistran dificultades.

—Habilitación de espazos para o estacionamento da veciñanza.

—Pavimentación e canalización das augas pluviais nas estradas que van desde Bens á 
canceira, Bens-radiocostera e Bens-praia.
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—Asfalto dos camiños de Comeanda e sanear as gabias.

—Arranxo da fonte de Comeanda

—Arranxo do camiño que vai desde o local social ao núcleo de Mazaído.

—Limpeza e desescombro da antiga canceira, ademais do tramo que vai desde 
Boado até a radiocosteira.

—Mellora do transporte público e contemplar que se prolongue a liña dos buses de 
San Pedro de Visma até Bens ou das Roseiras até Bens.

—Instalación de pasos de peóns na estrada principal de todo o núcleo urbano.

—Mellora do camiño peonil até a praia de Bens.

—Limpeza e acondicionamento da praia de Bens.

—Realización dun informe que determine se a praia de Bens é apta para o baño.

—Realización dun plano de fomento de emprego aproveitando a existencia de em-
presas instaladas en Bens.

—Realización de obras de rehabilitación por parte da veciñanza das súas casas e po-
der construír alpendres para os apeiros de labranza.

—Recuperación, apoio, valorización e uso do patrimonio cultural, material e inmaterial 
do lugar.

—Apoio e promoción das actividades da veciñanza en relación coa refinaría.

—Servizo de varrendeiros diario, recollida diaria de contedores e instalación de con-
tendores de vidro e papel.

Nostián

ACTUACIÓNS

—Construción de beirarrúas entre Nostián, Meicende e a parada do autobús de San 
Xosé.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para reasfal-
tar a estrada entre Nostián e Meicende e acondicionar e limpar as beiras e as gabias
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—Redución da contaminación, os ruídos e os cheiros das industrias, e control dos 
niveis ambientais e acústicos prexudiciais para a saúde da veciñanza.

—Desenvolvemento do plano integral de rehabilitación do pobo e recuperación dos 
camiños tradicionais.

—Recollida de augas pluviais.

—Restauración e conservación do castro.

—Recuperación o camiño peonil até a praia de Bens.

—Habilitación de espazos para a práctica física e deportiva no lugar.

—Mantemento da oferta de actividades lúdicas no centro veciñal.

—Selado do vertedoiro de Nostián.

—Regulación do tráfico de camións á saída da Refinaría para garantir a seguranza dos 
vehículos que saen do núcleo de Nostián e solución da problemática destes camións 
que estacionan sobre a calzada atrancando o paso do resto de vehículos.

—Reordenación das liñas de autobús de xeito que abranxa tanto a Artística como 
Meicende e ampliación da frecuencia do transporte urbano.

—Recuperación, apoio, valorización e uso do patrimonio cultural, material e inmaterial 
do lugar.

Mesoiro 

ACTUACIÓNS

—Creación dunha nova liña ou desviar unha das existentes para conectar os barrios 
de Feáns, Novo Mesoiro e Mesoiro coa zona de Someso, Universidade con destino 
final no Chuac e Hospital Teresa Herrera.

—Mellora do sistema de canalizacións e separar as augas fecais e as pluviais.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para mello-
rar a regulación do tráfico en Mesoiro.
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—Pintado de pasos de peóns e construción de beirarrúas.

—Realización das xestións oportunas coa Deputación para a construción e ampliación 
de beirarrúas nos tramos que aínda faltan na AC-0512, nomeadamente no tramo que 
vai da rotonda de Pocomaco até Mesoiro e desde Mesoiro até Feáns. 

—Mellora do servizo de limpeza, recollida diaria do lixo e desrartización da zona (arre-
dores das casas abandonadas ao pé da estrada).

—Recuperación dos camiños tradicionais.

—Estudo da viabilidade de construír un paseo fluvial naqueles tramos de Mesoiro 
onde sexa posíbel.

—Recuperación, valorización e uso do patrimonio cultural, material e inmaterial do 
lugar de Mesoiro.

Vío

ACTUACIÓNS

—Mellora da iluminación pública.

—Recollida diaria do lixo.

—Estabelecemento dunha parada de bus urbano ao pé de Vío.

—Liña de axudas para o mantemento dos bens etnográficos (hórreos) en mans de 
particulares.

Novo Mesoiro

ACTUACIÓNS

—Construción dun CEIP integrado.

—Ampliación das prazas da Escola Infantil Municipal “A Caracola”.

—Realización das xestións oportunas co Sergas para que se dote de máis medios hu-
manos e materiais o centro de saúde e que haxa cobertura médica polas tardes, dota-
ción de servizo de matrona, ampliación do servizo de pediatría e servizo de urxencias.
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—Ampliación das prazas das actividades do centro cívico e dos horarios deste equi-
pamento.

—Ampliación dos servizos do centro cívico coa finalidade de ter unha biblioteca (non 
necesariamente ubicada no propio edificio do centro cívico) que dea servizo ás zonas 
de Novo Mesoiro, Mesoiro, Feáns, e inclusive Birloque, Martinete e Castro de Elviña. 

—Apertura dunha oficina de atención municipal permanente e que dea servizo para a 
xestión inmediata coa administración local.

—Habilitación dos baixos da rúa Ribeira Sacra 15-17-19, de propiedade municipal, para 
actividades derivadas dos servizos municipais, habilitando unha sala de conferencias 
e reunión, e para actividades propias das organizacións e asociacións que están cons-
tituídas no barrio.

—Creación dunha nova liña ou desviar unha das existentes para conectar os barrios 
de Feáns, Novo Mesoiro e Mesoiro coa zona de Someso, Universidade con destino 
final no Chuac e Hospital Teresa Herrera.

—Colocación de varandas de protección nos parques infantís perto das rotondas da 
avenida de Novo Mesoiro.

—Aplicación da Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade no conxunto do 
barrio de Novo Mesoiro.

—Instalación de iluminación na pista de terra do parque de Novo Mesoiro e conserva-
ción e adecuación destes camiños co fin de crear un paseo global que una todas as 
zonas posteriores do barrio e que dan ao polígono de Pocomaco.

—Colocación de pasos de peóns elevados e bandas rugosas segundo a normativa 
europea, no conxunto do barrio.

—Construción de senllas medianas separadoras (axardinadas ou non) de calzada des-
de, unha primeira desde a rotonda da estada de Feáns-Mesoiro até a primeira rotonda 
do barrio de Novo Mesoiro, na rúa Illas Sisargas, e unha segunda na rúa Illas Sisargas e 
na avenida Novo Mesoiro entre a segunda e a terceira rotonda do polígono.

—Colocación de sinais horizontais de indicación de zona 30 en todas as entradas e 
saídas das rotondas do polígono de Novo Mesoiro.

—Construción dunha zona multiusos con carril bici (con saída do barrio), pista de ska-
te e pistas ou camiños para uso de patíns.
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—Seguimento e coidado dos noiros existentes no barrio, na rúa Fragas do Eume e na 
rúa Illa de Sálvora, urxindo que se poña un plano de obra para realizar unha contención 
dos mesmos.

—Colocación dun peche perimetral da parcela onde hai un retranqueo para edificar 
un edificio paralizado xunto ao parque infantil da rúa Ancares.

—Mellora do sistema de canalizacións e separación das augas fecais e as pluviais.

—Colocación dun punto de aluguer de bicicletas no barrio..

—Limpeza e roza de xeito periódico en toda a contorna vexetal das urbanizacións 
do barrio, sobre todo nas zonas da rúa Ancares e arredores do polideportivo e pista 
da Fundación Johan Cruyff e centro cívico, na rúa Illa de Sálvora e na rúa Fragas do 
Eume. Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para 
podar máis sistematicamente as zonas públicas non urbanizadas e as zonas rurais e 
semirrurais.

—Revisión dos límites do TECOR e suspensión do exercicio da caza, ao encontrarse 
en zona urbana, mentres non se actualice a distancia mínima á zona.

—Plantacións de máis árbores no parque natural.

—Mudanza das fontes de auga pola súa falta de funcionalidade (as crianzas non che-
gan a elas) e colocación de polo menos unha máis en cada área infantil.

—Colocación de paineis informativos onde poder colocar información das entidades 
do barrio.

—Maior presenza da policia no barrio.

—Derivación da rede>coruña>emprega II de cursos de formación para persoas des-
empregadas no centro cívico.

—Realización das xestións oportunas para que se soterren os transformadores eléc-
tricos existentes no barrrio.

Feáns

ACTUACIÓNS

—Recuperación e adecentamento dos camiños tradicionais. Adecentamento dos 
camiños de Campos e do Correlo.
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—Limpeza dos camiños de toda a aldea, así como das gabias como o da baixada ao 
cemiterio

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para mello-
rar e ampliar as beirarrúas e colocalas naqueles lugares onde non existen (por exem-
plo na curva de subida en dirección a Uxes, no lugar onde se colle o desvío para o 
Obradoiro)

—Reordenación do tráfico interior de Feáns.

—Mellora e actualización dos pasos de peóns para garantir o tránsito peonil en condi-
cións de seguranza.

—Pavimentación de rúas e eliminación de fochancas.

—Ampliación e mellora do centro cívico veciñal e mellora do espazo do centro cívico.

—Construción dun paseo fluvial desde o cemiterio até Mesoiro .

—Asignación dun varrendeiro para Feáns e mellora da limpeza das rúas do lugar

—Limpeza do rego que pasa por detrás do centro cívico.

—Limpeza dos sumidoiros.

—Realización das xestións oportunas coas administracións competentes para cubrir o 
patio do CEIP Manuel Murguía.

—Mellora da iluminación de todos os camiños, como o da Laxe. 

—Realización das xestións oportunas coa Deputación para que finalice a estrada de 
Uxes.

—Realización das xestións oportunas para dotar dunha parada de taxi que cubra a 
zona de Mesoiro, Novo Mesoiro e Feáns.

—Mellora, con actuacións diversas, no campo da festa para permitir o lecer da infan-
cia e dos maiores. 

—Promover que a veciñanza do lugar use o Polideportivo Municipal de Mesoiro.

—Recuperación, apoio, valorización e uso do patrimonio cultural, material e inmaterial 
do lugar.
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—Análise e estudo dos problemas e das necesidades existentes na urbanización 
Breogán, coa finalidade de dar solución ás mesmas de común acordo coa súa veci-
ñanza, tendo en conta a necesidade de garantir a existencia de zonas zonas comúns 
de lecer para persoas adultas e cativas, de limitar a velocidade para os vehículos, de 
completar a sinaléctica do lugar, de acabar de arranxar a infraestrutura viaria e peonil e 
de mellorar os puntos de iluminación pública.  

Elviña e Castro

ACTUACIÓNS

—Realización dun plano de rehabilitación integral de Elviña.

—Realización dun plano de rehabilitación integral de Castro de Elviña.

—Recuperación de espazos públicos en Castro e en Elviña.

—Modificación do Plan Parcial do Ofimático e do PXOM para a exclusión das veciñas 
e dos veciños de Elviña do Sector S-10 do Ofimático.

—Finalización do modelo especulativo: estudo dos proxectos públicos en marcha 
para Elviña e Castro, e liberación daquelas terras onde non se van executar proxectos.

—Vencellar no planeamento todos os proxectos que implicaren destrución de viven-
da a programas de realoxo dentro da contorna de Elviña ou Castro. 

—Recuperacións dos camiños históricos e públicos que foron cortados pola Terceira 
Rolda.

—Liña de axudas para o mantemento dos bens etnográficos (hórreos, lavadoiros...) en 
mans de particulares.

—Rehabilitación de elementos etnográficos de propiedade municipal.

—Instalación de redes de sumidoiro e de pluviais naquelas zonas onde non existen.

—Sinalética da toponimia dos núcleos e así rematar coa deturpación dos topónimos 
do lugar.

—Recuperación da microtoponimia e sinalizala.



—Todas As Coruñas

Programa

—130

de 131

—Reformulación dos proxectos de rehabilitación e protecciónn do castro para que 
os gastos revirtan directamente na conservación do patrimonio e para lle dar uso aos 
terreos do redor, logo dunha investigación arqueolóxica, co fin de revitalizar o propio 
castro.

—Inclusión de Elviña e de Castro na programación cultural da Coruña.

—Elaboración dun plano de mobilidade para transeúntes.

As Rañas

ACTUACIÓNS

—Realización das xestións oportunas coas administracións que correspondan para 
que se coloquen paneles translúcidos na AC-14 á altura das Rañas.

—Acondicionamento e asfaltado das rúas.

—Realizar os arranxos necesarios para que o autobús escolar acceda ao poboado das 
Rañas a recoller ao alumnado.

—Mellorar o alumeado.

—Mellorar a limpeza e a recollida de lixo.

—Alén doutro tipo de actuacións previstas no apartado de Inclusión Social deste pro-
grama electoral, procurar unha saída habitacional axeitada para as persoas que moran 
no poboado, concertada con cada familia, para dar resposta acaída ás necesidades 
dunha vivenda digna.

A Zapateira 

ACTUACIÓNS

—Saneamento e implantación da rede de sumidoiros en toda a zona. 

—Colocación beirarrúas onde for necesario.

—Limpeza das fosas sépticas até na zona de Palavea e do río Quintás, eliminación 
dos focos de augas fecais en superficie detectados na zona e rede de saneamento 
integral e sumidoiros.
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—Realización dun novo planeamento do percorrido e frecuencia das liñas dos autobu-
ses urbanos para favorecer o transporte público e evitar o uso do vehículo privado.

—Realización das xestións oportunas para habilitar un espazo destinado como local 
social.

Santa Margarida

ACTUACIÓNS

—Arranxo do peche do parque, o cal está moi mal desde a entrada da rúa Palomar até 
a avenida Fisterra. Eliminación do valado que hai na entrada da avenida de Fisterra

—Dinamización do parque con actividades sociais e físico-deportivas que lle dean 
vida.

—Dotación da infraestrutura necesaria ao centro cívico veciñal para garantir o normal 
desenvolvemento das súas actividades.

—Mellora da seguridade vial para garantir unha mobilidade peonil en rúas concretas 
do barrio, eliminando os perigos actualmente existentes.

—Apoio e promoción do pequeno e mediano comercio do barrio.

—Desenvolvemento de actuacións na zona do viaduto da avenida de Fisterra. 

—Estabelecemento de zona de esparcemento para cans no parque do Paseo das 
Pontes, concretamente entre o valo do edificio 121 da Rolda de Nelle e o CIFP Paseo 
das Pontes hai un anaco moi encostado que non é aproveitado polos peóns.

O Peruleiro e Os Mariñeiros

ACTUACIÓNS

—Actuacións no Camiño do Piñeiral.

—Estudo e mellora da ordenación do tránsito.
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