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UNHA
CIDADE,
UN
HORIZONTE
Os cambios profundos non se
dan dun día para o outro.
Nunca son rápidos nin adoitan
dar froitos evidentes no
inmediato. Ao contrario, ás
veces a présa é sinónimo de
inconsistencia. Todos e todas
sabemos que os procesos de
transición sólidos, en calquera
ámbito da vida, requiren dun
esforzo a miúdo discreto e
ingrato, que só tras un tempo
razoable, coa perspectiva
suficiente, somos quen de
valorar na súa xusta medida.
Por iso hai que poñer enormes
doses de confianza e
perseveranza para resistir as
miradas estreitas, que todo o
fían ao curto prazo, e para
burlar a tentación permanente
de desviarse polo primeiro
atallo ou, aínda peor,
abandonar a medio camiño.
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A Coruña necesitaba un cambio de rumbo. Foi o
que a cidadanía escolleu nas eleccións municipais
de maio de 2015. A veciñanza votou daquela de
xeito maioritario, para indignación de quen
prefería que todo seguise igual, por un novo xeito
de facer política, por unha nova xeración de
coruñeses e coruñesas, por novas ideas e un novo
modelo de cidade. Golpeada pola crise, farta do
secuestro das institucións democráticas e dunha
alternancia entre dúas versións da mesma
melodía, a xente pedía un cambio de verdade. E
esa foi a nosa misión nestes catro anos: deixar a
un lado a urxencia, agás para poñerlle couto á
corrupción, e traballar arreo nunha mudanza
verdadeiramente profunda renunciando aos
fogos de artificio e ao aplauso fácil dos de
sempre. Custase o que custase.
O primeiro mandato da Marea Atlántica no
Concello da Coruña foi un tempo de cambio,
tanto no superficial, no que xa vemos, como no
imprescindible, o que aínda demoraremos en ver.
Un tempo de transición. Catro anos cheos, como
acontece en todos os períodos desta natureza, de
primeiras veces. Co alcalde Xulio Ferreiro á
cabeza, coas ideas claras, sen hipotecas e malia á
falta de experiencia, o equipo de goberno puxo
as bases para un novo modelo de cidade que
cada día se fai máis visible e que afronta agora,
nunha nova cita coas urnas, a súa fase de
consolidación. Unha reválida á que nos
presentamos co aval do deber cumprido con
radical honestidade e na que a veciñanza decidirá
libremente se quere seguir adiante cun proxecto
de cidade próxima, inclusiva, sostible, acolledora,
xusta e innovadora para o século XXI ou volver
atrás, ás vellas fórmulas e ás vellas elites. Modelo
de cidade ou modelo de negocio, esa é a escolla
o vindeiro 26 de maio. Futuro ou pasado.
O cambio está aí para quen o quere ver. Outras
prioridades, novos retos. Dende a participación á
transparencia e o combate contra a desigualdade.
Dende a cultura e o deporte ao urbanismo e a
mobilidade. Dende a innovación á loita fronte ao
cambio climático. Porque unha cidade que
debate sobre o destino que lle quere dar á súa
fachada marítima non é a mesma que aquela na
que uns poucos se repartían o botín pintando
parcelas nun pano de mesa. Porque unha cidade
que planta 1.500 árbores, impulsa o carril bici e
erradica as verteduras contaminantes non é a
mesma que deixaba esmorecer a ría do Burgo. E
porque unha cidade que terma da súa xente e
baixa o prezo do bus non é a mesma na que
algúns concedían licenzas ilegais coa confianza
de que serían outros, moitos anos despois, os
que tivesen que asinar a bancarrota municipal.

un mérito para a seguinte porta xiratoria pode
cruzarse de brazos e renunciar ao que máis
apaixona a un alcalde: impulsar un proxecto de
futuro ambicioso, ilusionante, xusto e
modernizador, á altura das capacidades da súa
cidade. Na Marea Atlántica somos xente de
palabra e queremos máis: máis cambio, máis
igualdade, máis transformación, máis emprego,
máis coñecemento. Por iso estas eleccións, para
nós, son tamén benvidas. Porque malia a que as
campañas electorais sexan inhumanas e adoiten
producir niveis de contaminación informativa
difíciles de aturar para a cidadanía, temos que
recoñecer que, dalgún xeito, celebramos a
chegada da cita coas urnas. Lonxe de darnos
medo o escrutinio, dános a oportunidade de saír
ao encontro da xente e presentarlle o programa
de goberno no que levamos tempo a traballar.
A Coruña é unha cidade pequena capaz de
cousas extraordinarias. Logo dun lustro difícil a
consecuencia dunha nefasta xestión da crise que
agravou a desigualdade e estragou miles de
postos de traballo, e con eles miles de historias
persoais, hoxe podemos dicir que encadeamos
tres anos de crecemento poboacional e
económico, que volvemos ser o motor do
emprego e a riqueza en Galicia, que recuperamos
os niveis anteriores á desfeita da burbulla
inmobiliaria e ao crac financeiro. Hoxe podemos
dicir que nos situamos, paso a paso, grazas ao
talento da nosa xente, na vangarda do
investimento social, das políticas de benestar e
axuda á dependencia, da implantación da
mobilidade sostible e a protección do medio
ambiente, da ciencia e da innovación, da calidade
democrática e da reconquista dos bens comúns.
Contra todo, e sen pedir permiso, A Coruña
estase a converter por dereito propio na capital
das persoas. Quen confunde unha cidade cos
seus edificios acaba, máis tarde ou máis axiña,
gobernando un deserto de cemento. As cidades
con futuro son aquelas que poñen as persoas no
centro da vida pública, que priorizan o coidado da
súa xente e garanten as mellores condicións, en
igualdade de oportunidades, para que gocen
dunha vida plena. Así afrontamos os próximos
catro anos, coa convicción de avanzar na boa
dirección e cun programa de goberno que trata
de responder, dende o local, dende a
proximidade, dende a singularidade da cidade
faro, da cidade barco, aos retos que moitas outras
cidades, máis grandes ou máis pequenas,
afrontan en distintos recantos do planeta.

Só un mentireiro ou un falabarato diría que todo
está resolto, que en catro anos A Coruña está
irrecoñecible e xa non ten necesidades nin
problemas que abordar. Só quen conciba a
política coma un pasatempo de fin de semana ou
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DEZ
DESAFÍOS
PARA O
SÉCULO
XXI
O futuro da Coruña, a cidade
máis dinámica do sistema
urbano de Galicia, está
atravesado por dez grandes
retos comúns a outras cidades
globais. Unha serie de desafíos
aos que daremos resposta nos
próximos catro anos cun
programa de goberno
ambicioso arredor do que
deben aliñarse, coa mediación
e o liderado do goberno
municipal, os esforzos de todas
as administracións públicas e
dos principais axentes sociais e
económicos da nosa contorna.
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A Coruña non pide permiso, pide paso.
Como a urbe máis dinámica do país e
cabeceira dunha área urbana que se
aproxima ao medio millón de habitantes,
a nosa cidade ten vocación de liderado.
Precisa dar un salto na súa gobernanza
coa constitución dunha Área
Metropolitana plena e configurarse como
un actor decisivo máis alá dos seus límites
administrativos. Para isto, é preciso
impulsar unha axenda urbana compartida
polos principais actores económicos e
sociais e esixir do resto das
administracións o esforzo debido en
materia de investimento e infraestruturas.
A mobilidade sostible, ademais dun dos
dereitos urbanos emerxentes, é un dos
maiores retos da nosa cidade. Un
problema de escala metropolitana que
entra cada mañá e sae cada noite polas
nosas principais vías de acceso. Coa
implantación do carril bici e a baixada das
tarifas do bus, que terá continuidade
inmediata coa nova rede de liñas,
comezamos a equipararnos ás cidades
europeas máis avanzadas e a deseñar a
mobilidade do futuro: limpa, eficaz,
sostible e democrática.
Non hai outro planeta, e o que temos
depende, en boa medida, do que fagamos
nas cidades. A loita contra o cambio
climático é unha prioridade, e temos que
librala en múltiples frontes, dende a
xestión dos residuos sólidos urbanos ou a
transición enerxética, para a que
crearemos un novo operador público, até
o cambio nos hábitos de consumo, a
mudanza do noso modelo produtivo sen
deixar a ninguén atrás e a naturalización
da cidade mediante a planificación da
infraestrutura verde.
Na alianza coa universidade e os axentes
máis innovadores da nosa sociedade está
o futuro do emprego na Coruña e a
resposta á despreocupación coa que
algúns asisten ao desmantelamento da
nosa industria. Temos talento e temos as
condicións para impulsar polos de
innovación nos principais sectores da
nosa economía e desenvolver nas antigas
instalacións da Fábrica de Armas o maior
centro de Galicia dedicado ás tecnoloxías
da información e a comunicación.
Vivimos no século das cidades, que é
tamén o século das mulleres. Elas, como
as cigarreiras da Coruña hai máis dun
século, están a protagonizar a maior
revolución dos nosos días. Elas, como lle
pasa á Coruña, non piden permiso. Piden
paso. E temos que estar á altura. A
igualdade de xénero, en todas as súas
manifestacións, dende o combate contra
a violencia machista até a feminización da
nosa sociedade, é a clave de bóveda de
calquera proxecto transformador. Non é
unha opción, é a forza da historia. Todos
os días teñen que ser 8 de marzo.
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O mundo que sae da crise económica que
arrasou a vida de miles de familias hai
unha década é un mundo peor. As nosas
cidades, se non o remediamos, serán cada
vez máis desiguais. Garantir rendas
mínimas para unha vida digna, multiplicar
as axudas de emerxencia, aumentar os
equipamentos, rescatar as persoas e
impulsar políticas valentes de xustiza
social para garantir dereitos básicos e
igualdade de oportunidades é obrigado.
Unha cidade que deixa atrás a súa xente
non merece ese nome.
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A medida que as nosas sociedades se
volven máis complexas e a precariedade
se instala nas nosas vidas, necesitamos
máis coidados e novos coidados. Dende o
local temos a responsabilidade, ás veces
por enriba das nosas posibilidades
orzamentarias, de dar resposta a esas
novas demandas, incrementar as axudas á
dependencia, facilitar a conciliación da
vida laboral e familiar e reconstruír lazos
comunitarios para combater a soidade
non desexada.
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As cidades xa non se gobernan no
reservado dun restaurante. As cidades con
futuro son aquelas capaces de integrar a
participación aberta da xente e o tecido da
cidadanía organizada cunha aposta por
unha nova clase de liderado institucional,
capaz de ofrecer un marco común de
cooperación ao conxunto dos actores
sociais e económicos e ás distintas
administracións que teñen algo que dicir
nunha cidade, dende a Unión Europea aos
gobernos autonómicos.
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Temos dereito á cidade. A imaxinala, a
construíla e a gozar do que produce,
porque é o que producimos nós. Dereito a
que nos coide. Dereito en igualdade, en
todos os barrios, sexamos quen sexamos.
Dereito ao espazo público, a unha vivenda
digna, a respirar aire limpo, á información,
á tecnoloxía, á mobilidade, a xogar, a usar
os equipamentos públicos, á saúde, ao
deporte, a participar da toma de decisións.
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Os concellos son o rostro cotián do sector
público, as administracións máis
achegadas á cidadanía. A democracia
empeza no local, a primeira porta na que
peta un cidadán ou unha cidadá cando o
precisa. Pero hai algo máis. O poder da
proximidade é a capacidade para levar
adiante un proxecto de convivencia máis
alá das competencias concretas e o reto
de resolver os problemas que outras
administracións non son capaces de ver
ou non queren atender. Con todas as
mans. A iso é ao que paga a pena chamar
municipalismo.
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UNHA
CIDADE
LÍDER
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#CoruñaLíder

1

2

3

Constitución da Área Metropolitana que
A Coruña e a súa contorna precisan para
multiplicar e proxectar cara ao futuro as
capacidades do que xa é o principal motor
económico de Galicia: unha gran cidade
de medio millón de habitantes que
necesita ferramentas para exercer
plenamente a súa vocación de liderado,
con recursos e competencias sobre a
mobilidade, a planificación do territorio,
os espazos naturais, a dinamización
económica, a promoción turística, as
emerxencias, os servizos básicos e os
bens comúns.
Impulso da axenda urbana Coruña
Próxima 2030, un horizonte estratéxico
aliñado cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS) das
Nacións Unidas que está chamado a
converterse no marco común, mediante a
participación cidadá e a cooperación entre
os diferentes actores da cidade, para as
próximas décadas.
Creación do Consello da Cidade, un
órgano de cooperación integrado polos
principais axentes sociais e económicos
da Coruña para sumar esforzos na
execución da axenda urbana e para esixir
a debida atención ás principais
necesidades da cidade, inxustamente
demoradas nos últimos anos, en materia
de grandes infraestruturas, dende a
estación intermodal de San Cristovo ou a
humanización da Avenida da Vedra á
conexión ferroviaria de Punta Langosteira
e a ampliación do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña (CHUAC).
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Posta en marcha dunha Mesa
Permanente de Cooperación
Interinstitucional con presenza de todas
as administración públicas, dende a
Autoridade Portuaria e a Deputación da
Coruña aos gobernos do Estado e da
Xunta de Galicia, para garantir o diálogo e
a concertación que os grandes desafíos
do futuro nos esixen, con especial
atención á recuperación do borde litoral.
Apertura de vías estables de diálogo e
cooperación coa cidade de Ferrol e a súa
contorna, tanto coa administración local
como co resto dos actores económicos e
sociais, para vertebrar e relanzar unha
rexión urbana con desafíos comúns e
capacidades que é preciso aliñar.

As cidades non son illas.
Conforman, cada unha coa súa
vocación, un arquipélago
capaz de responder dende o
local a desafíos globais. Hoxe,
máis ca nunca, son
fundamentais as conexións e a
colaboración con outros
concellos e con todas as
institucións. Á Coruña
correspóndelle liderar unha
área metropolitana que é un
dos músculos económicos e
demográficos do país e
desenvolver liñas de traballo
coordinado coa rexión urbana
que se estende até Ferrol. E
facelo con valentía e desde o
consenso e o diálogo con todas
as entidades e institucións
implicadas. A Marea Atlántica
cre na cooperación
interinstitucional para resolver
os problemas máis inmediatos,
pero tamén para establecer
unha ollada a medio e longo
prazo que permita que nos
situemos nun novo mundo que
xa comezou. O mundo que
debuxa no horizonte a axenda
urbana Coruña Próxima 2030.
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UNHA
CIDADE NO
MUNDO
#CoruñaGlobal

A Coruña está moi ben
posicionada, pola súa propia
historia e polo seu tecido
socioeconómico, para ofrecerse
ao mundo. A nosa cidade é con
frecuencia a sede de grandes
eventos e congresos que atraen
milleiros de profesionais e que
achegan dinamismo económico
e emprego. Ese sinal de
identidade debe ser fortalecido
para acadar unha maior
proxección da cidade no estado
e no contexto internacional.
Este labor tamén se debe facer
en colaboración con
organismos de ámbito galego,
español ou europeo que
contribúan á nosa difusión
exterior e ao coñecemento das
nosas potencialidades. Por iso
tamén consideramos
estratéxico un Plan de Turismo
que nos posicione nos grandes
mercados e por iso mesmo
necesitamos incrementar e
orientar a conectividade do
noso aeroporto, o que máis
medra de Galicia na
actualidade.
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Implementación do plan de acción das
Bases de Acción Exterior do Concello da
Coruña, aprobadas no primeiro trimestre
de 2019, e creación dunha unidade
especializada dependente da Alcaldía.
Creación dunha plataforma online en
diversas linguas que centralice a
proxección global da Coruña, tanto nos
ámbitos económico e turístico como nos
da cooperación ao desenvolvemento e a
participación en redes internacionais de
cidades, que se articularán en torno ao
novo modelo de cidade sostible, inclusiva
e innovadora e aos seus valores.
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Activación do Consello Local de Acción
Exterior e apertura dun foro permanente
de diálogo e coordinación coa Dirección
Xeral de Relacións Exteriores da Xunta de
Galicia.
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Impulso á reflexión sobre a proxección
internacional da Coruña e o papel das
cidades como actores globais coa creación
da Cátedra de Acción Exterior na
Universidade da Coruña e co
reforzamento da colaboración co Instituto
de Análise e Documentación
Internacional (IGADI).
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Celebración, con carácter bianual, do Foro
Coruña Global.

6

Apoio á internacionalización da
actividade económica e das entidades da
cidade, á atracción de eventos de
referencia e á participación de actores
locais de sectores estratéxicos en redes
internacionais, con especial atención ao
campo da innovación.
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Execución do Plan Estratéxico de Turismo
para aumentar a promoción turística
internacional, con especial atención aos
novos mercados, e superación da fórmula
do consorcio coa posta en marcha dunha
empresa pública de promoción turística.
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Posta en marcha dun programa de
atracción de grandes eventos á nosa
cidade, con dotación orzamentaria propia
e en coordinación con Deportes, Cultura e
Innovación, e dun Convention Bureau
para reforzar a celebración de congresos
na cidade.
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Aumento da conectividade do aeroporto
de Alvedro, con especial atención ao
mercado europeo.
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UNHA
CIDADE
QUE MIRA
AO MAR
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#CoruñaAtlántica

1

2

3

Revisión dos convenios urbanísticos de
2004 e do PXOM para impulsar un
proxecto de recuperación dos terreos
portuarios para a cidade sobre novas
bases: aposta polos equipamentos, o
espazo público de calidade, a
infraestrutura verde e a mobilidade
sostible; condonación ou alivio
equivalente da débeda; titularidade
pública do solo e iniciativa pública na súa
transformación, mediante a constitución
dun consorcio ou sociedade participada
por todas as administracións;
mantemento dos usos produtivos limpos
e innovadores ligados, en particular, á
economía azul.
Apertura inmediata á cidade dos peiraos
de Calvo Sotelo e Batería para dedicalos
á cultura, o lecer, a práctica deportiva e a
conciliación familiar e laboral, dando
continuidade aos Xardíns de Méndez
Núñez. Creación dun Centro de Cultura
Contemporánea e outros equipamentos
nun proxecto que terá nas migracións o
seu fío condutor, como homenaxe á nosa
memoria colectiva e como símbolo do
movemento global de ideas e persoas.
Declaración da Ría do Burgo como
espazo natural protexido
supramunicipal. Recuperación da ría e
das súas marxes como espazo aberto ao
uso da cidadanía tendo en conta tanto o
seu valor ecolóxico como os seus
potenciais para o lecer, a aprendizaxe e a
convivencia. Para iso, instarase a outras
administracións, e de maneira especial ao
Ministerio de Medio Ambiente, a financiar
e executar os proxectos de rexeneración
longamente demorados.
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Mellora da calidade das augas fluviais e
costeiras, nunha nova fase do Plan de
Vertido Cero desenvolvido nestes catro
anos para acabar coas verteduras
contaminantes á ría, para unha mellora
continua da calidade das augas fluviais e
costeiras.
Recuperación dos ríos, fontes e
humedais da Coruña. Acondicionamento
e posta a disposición da cidadanía dos
leitos fluviais do municipio, como os do
río de Monelos nos tramos do Val de
Feáns e do río de Mesoiro ou a
recuperación do río de Pastoriza, ademais
do tramo do río de Quintas que xa está en
curso. Restauración dos lavadoiros, fontes,
humedais e estanques.
Apoio ao sector pesqueiro e á súa lonxa,
mediante políticas de promoción do
emprego e relevo xeracional, mellora das
capacidades portuarios para os servizos á
pesca e á comercialización e campañas de
promoción dos produtos do mar.

Nestes catro anos, a Marea
Atlántica logrou abrir á cidade
o debate sobre o futuro do seu
porto. Nunca antes se dera
semellante efervescencia cívica
e nunca antes se puxeran en
cuestión os convenios
urbanísticos asinados en 2004,
acordos que hipotecan o maior
espazo de oportunidade da
Coruña para aliviar a débeda
do Porto Exterior. Foron meses
de mobilización, de diálogo e
reflexión, pero tamén de
participación, nos que o
goberno local puxo en marcha
iniciativas como o Foro
Tecendo Litoral, o concurso de
ideas para a transformación
dos peiraos ou o espazo
Tribuna Pública. Máis alá do
espazo portuario, a
sensibilización colectiva sobre
o noso litoral impulsou a
reactivación dos procesos para
protexer contornas naturais
costeiras como as da Torre e as
Illas de San Pedro, a
eliminación de verteduras ou
as accións xuvenís de coidado
ambiental no San Xoán. A
Coruña é unha cidade atlántica
chamada a reconciliarse co
mar, tamén no plano produtivo
co apoio ao sector pesqueiro e
a aposta pola innovación na
economía azul.
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UNHA
CIDADE
QUE NON
DEIXA A
NINGUÉN
ATRÁS
#CoruñaInclusiva

Na Marea Atlántica sabemos
que para avanzar cara a unha
cidade máis xusta e equitativa
é imprescindible poñer a
axenda social no centro. Así o
fixemos, con medidas como a
Renda Social Municipal, un
programa pioneiro dirixido a
cubrir as necesidades básicas
das persoas en maior risco de
vulnerabilidade, ou o Centro
Abeiro, o primeiro recurso
municipal de baixa esixencia
para persoas sen teito na
Coruña. Neste mandato
fixemos máis: puxemos pisos a
disposición de persoas
inmersas en procesos de
desafiuzamento, asinamos
convenios coas compañías
eléctricas para evitar cortes ás
persoas que non poden pagar,
iniciamos o programa Housing
First de acceso á vivenda e
creamos un Consello de
Inclusión Social. Iniciamos un
camiño que seguiremos
afianzando con máis
investimento, novos recursos e
o mesmo empeño en poñer as
persoas no centro.
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1

Aumento do orzamento para políticas
sociais nun 20% ao longo do mandato. O
benestar das persoas é e debe ser un
dereito, e iso require dun compromiso coa
xustiza social, para garantir que a dotación
orzamentaria do goberno porá por diante
programas e prestacións destinados a
cubrir as necesidades da veciñanza.

2

Incremento dos límites de renda que dan
dereito á gratuidade e ás bonificacións
nos servizos básicos como o lixo, o
saneamento ou a depuración para ampliar
o seu alcance e implantación do mínimo
vital garantido no consumo de auga.

3

Unha Renda Social Municipal que chegue
máis lonxe. Para avanzar na garantía de
recursos e apoios suficientes para cubrir as
necesidades básicas, faremos
incondicional esta prestación,
desvinculando o proceso de promoción
da autonomía das persoas vulnerables
doutras obrigas que agora ten asociadas.

4

5

Adecuación e reforzo da ordenanza de
Axuda de Emerxencia Social para
transformala nunha ferramenta máis
inclusiva, adaptada ao contexto actual e
aos novos programas e obxectivos. Para
conseguilo, avaliaremos os criterios de
concesión e revisaremos as contías e
incompatibilidades, ademais de dotala de
máis recursos.

6

Mapa de recursos e servizos de Xustiza
Social, que dea maior visibilidade ás
prestacións, programas e actividades
desta área e que ofreza información dos
servizos municipais para facelos máis
accesibles a toda a cidadanía.

7

Ampliación do programa de Educación
en Rúa. Neste mandato púxose a andar en
tres áreas da cidade esta iniciativa, dirixida
a previr condutas de risco que poden
derivar en hábitos non saudables na
mocidade. Nos próximos catro anos
estenderase a outros puntos da cidade e
reforzarase para que pase a ser un
programa estrutural da área de Xustiza
Social e Coidados.

8

Creación dun módulo de inclusión
municipal de carácter multidisciplinar e
interinstitucional, aberto a consulta para
profesorado e para alumnado que requira
de atención especializada. Trátase de
facilitar dende o Concello un punto de
información e ferramentas que faciliten o
labor do profesorado con estudantes que,
polas súas características, precisan dunha
atención específica, e tamén para dar
recursos ao propio alumnado e as súas
familias.

9

Promoción dos programas de economía
social nos centros cívicos, a través de
actividades como os bancos de tempo ou
o troco.

Novo modelo de Atención Social. Nestes
catro anos déronse pasos importantes:
creouse o Servizo municipal de Atención
Inmediata e descentralizáronse os Equipos
de Atención Social, que agora se
distribúen en cinco barrios. Toca seguir
adiante e reforzar as Unidades de
Atención con equipos multidisciplinares e
máis persoal técnico.
programa2019.mareatlantica.org

UNHA
CIDADE
EDUCADORA

5

#CoruñaEduca

1

Gratuidade total na rede de escolas
infantís municipais de 0 a 3 anos para
que a educación sexa accesible para todas
as familias desde a primeira etapa, sen
depender da capacidade económica.

2

Creación de dúas novas escolas infantís,
unha delas no Ofimático. Implantación
nun destes equipamentos dun proxecto
piloto de ampliación horaria.
Posibilitaremos ás familias a elección
horaria en tres franxas: mañá, tarde e
xornada completa.

3

Mellora do modelo educativo da rede de
escolas infantís municipais, para que non
sexan meros espazos de conciliación,
senón espazos onde as nenas e os nenos
inician unha formación de calidade. O
programa educativo debe incluír
formación específica en igualdade,
convivencia e solidariedade, educación en
valores e cidadanía.

xulio2019.gal

4

Oficina técnica de coordinación
educativa, conformada por persoal
técnico de Educación que se encargará de
todos os programas educativos do
Concello de cara a unha boa interlocución
cos centros educativos.

5

Plan municipal de absentismo escolar en
idades temperás que elabore, atendendo
a todas as circunstancias que arrodean
este fenómeno (socioculturais,
económicas, lingüísticas ou familiares),
unha definición e unha reflexión sobre o
papel dos centros de ensino para evitar o
absentismo. Incluirá formación para a
aprendizaxe socioemocional e a cohesión
de grupo e establecerá tamén
mecanismos de coordinación entre os
centros para facilitar a transición entre as
etapas, especialmente dende a primaria.

6

Posta en marcha do Consello Local da
Infancia como órgano de representación
dos menores e as menores na cidade e
para potenciar a súa participación nas
políticas municipais. Funcionará a través
dun regulamento propio. Como primeira
tarefa, proporemos a participación do
consello no deseño e creación dun
espazo público para uso de menores.

Non cansaremos de dicilo. O
ensino público, de calidade e
gratuíto, é condición necesaria
para que a educación sexa un
dereito e non a fenda que deixa
atrás a quen non ten
capacidade económica. Os
gobernos locais, como
administracións máis próximas
á cidadanía, deben servir para
reequilibrar as capacidades e
asegurar a igualdade de
oportunidades, para que todas
as persoas teñan, desde a
infancia, os mesmos dereitos, e
evitar un fracaso escolar que
demasiadas veces deriva en
fracaso social. Nos vindeiros
catro anos toca seguir adiante
co traballo polo fortalecemento
da educación pública e de
calidade na Coruña, que
fixemos a través de programas
como “Ao meu xeito”, de apoio
ás actividades das
comunidades escolares, ou
“Aberto ao barrio”, para dar
uso aos patios exteriores en
período non lectivo, ou con
medidas como a rebaixa nas
tarifas das escolas infantís
municipais, de até o 90%. E
seguiremos afianzando ese
dereito con novas escolas,
novos modelos educativos e a
supresión total da matrícula de
cero a tres anos.

11

6

UNHA
CIDADE
COIDADORA
#CoruñaCoida

Unha das nosas premisas é
poñer as persoas no centro,
revalorizando o concepto de
vida e atacando as lóxicas
patriarcais e neoliberais que
relegaron os coidados e a
sustentabilidade da vida ás
marxes. A Coruña coidadora é
a que empatiza coas situacións
de vulnerabilidade, a que se
organiza ante as necesidades
da comunidade, a que crea
sinerxías para que a realidade
se transforme. Nestes cambios,
nos que as mulleres temos un
papel esencial, é imprescindible
desestigmatizar a
dependencia, dende a
convicción da interdependencia
das persoas. Non podemos
obviar tampouco o índice de
avellentamento da poboación.
Nos últimos anos
reformulamos programas que
xa existían neste ámbito para
facelos máis progresivos e
axilizar a súa tramitación.
Aumentamos nun 14% o
orzamento do servizo de axuda
a domicilio e seguiremos
adiante porque non queremos
que ninguén quede sen el.
Tamén creamos comunidade
co programa Redeiras, unha
iniciativa para previr e detectar
as situacións de soidade non
desexada.
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1

2

3

Tempo para ti. Impulsaremos un
programa de apoio ás familias que coidan
de nenas e nenos con diversidade
funcional.
Creación dun proxecto piloto que
combina centro de día e escola infantil. O
trato que a sociedade actual dispensa aos
nosos maiores dista moito do respecto
que merece toda unha vida de experiencia
e coñecemento. A todas as persoas nos
gusta ser útiles. Por iso esta iniciativa
permite ás persoas maiores transmitir
todo o afecto, os seus coñecementos e as
súas inesgotables experiencias. Ao tempo,
os pequenos e as pequenas poden crecer
e aprender nun entorno de respecto e
admiración, non só entre si senón tamén
ante as persoas maiores. Esta iniciativa
serve tamén para paliar o déficit de
prazas, tanto en escolas como en centros
de día.
Eliminación da lista de espera no Servizo
de Axuda no Fogar, cun incremento
durante o mandato de 2 millóns de euros
para outorgar o servizo a 400 veciñas
máis.

4

Posta en marcha dun servizo de
lavandería municipal a domicilio. Moitas
persoas maiores que viven soas ou
padecen unha situación de dependencia
non poden realizar as tarefas habituais
dunha vivenda que son imprescindibles
para ter unha vida digna e autónoma,
como lavar, secar ou pasarlle o ferro á
roupa.

5

Escola de Coidados. As persoas que
coidan tamén precisan ser coidadas. Este
programa está dirixido ás persoas
coidadoras, profesionais ou non, para
proporcionarlles ferramentas para o seu
benestar.

6

Petición á Xunta de Galicia para que
amplée a avaliación e acreditación de
competencia profesional do servizo de
axuda a domicilio e as persoas
traballadoras do fogar. Queremos
potenciar e apoiar dende o Concello a
profesionalización destes servizos e poder
ofertar, en colaboración con entidades do
terceiro sector, cursos de formación
especializados e adaptados aos horarios
das persoas que están traballando. Tamén
fomentaremos con con formación e
recursos a creación de cooperativas de
traballadoras do fogar e dos coidados.

programa2019.mareatlantica.org

UNHA
CIDADE SEN
BARREIRAS

7

#CoruñaSenBarreiras

1

Nova tarxeta Millennium Sen Barreiras,
unha porta aberta a unha administración
100% accesible. Esta tarxeta identificará
ante a administración ás persoas con
diversidade funcional e terá un carácter
universal, xa que con ela poderemos ter
acceso ao autobús urbano ou ás
bibliotecas municipais, así como outros
servizos especializados, dende
videointerpretación en lingua de signos,
reserva de prazas en actividades
municipais con asistencia adaptada ou
acompañamento para a realización de
trámites.

2

Creación do Centro Municipal de
Atención Sen Barreiras, un novo servizo
público no que as persoas con diversidade
poderán acceder a asistencia legal,
sociolaboral e psicolóxica.

3

Ampliación do programa de canguraxe
cun servizo específico para a atención á
diversidade, que contará con persoal
especializado.

4

Implantación nos espazos municipais de
sistemas visuais de información, como
pictogramas e itinerarios sinalizados, para
afondar na eliminación de barreiras.

5

Educación en saúde afectivo-sexual para
persoas con diversidade funcional no
Centro de Orientación Familiar (COF) de
Orillamar, que contará cun servizo de
asesoramento específico.

xulio2019.gal

6

Fomento da inclusión a través da
contratación pública. O Concello
continuará desenvolvendo políticas
públicas de inclusión a través da
introdución de cláusulas estratéxicas nos
pregos das licitacións públicas.

7

Deseño para todos e para todas. A cidade
contará con pasamáns e puntos de apoio
en áreas de lecer e paseo para axudar ás
persoas con mobilidade reducida, lugares
para cambiar a persoas adultas e espazos
accesibles e adaptados de actividade
física para persoas non autónomas.

8

Zonas de baixo estrés sensorial nos
grandes eventos, con illamento acústico e
espazos de movemento libre, para que as
persoas con diversidade funcional tamén
poidan gozar deles. Comezará como
programa piloto.

9

Posta en marcha dun Banco de Recursos
para a Accesibilidade a través dun
proceso participativo coas entidades
especializadas en diversidade funcional
para almacenamento e intercambio de
materiais de apoio que poden mellorar a
vida das persoas (muletas, cadeiras,
guindastres, etc).

10

Accesibilidade universal nas praias de
Oza, San Amaro e Riazor. Polas súas
características, estes son os areais que
mellor se poderán adaptar ás normativas
de accesibilidade. Eliminaranse as
barreiras arquitectónicas, adaptaranse os
aseos e garantirase o desprazamento pola
area a través de infraestruturas básicas.

A Coruña é unha cidade
coidadora e, como tal, dende o
Concello hai que facer posible
que todas as persoas teñan
cabida baixo o mesmo
paraugas. Do mesmo xeito que
a sociedade é plural, a nosa
cidade ten que configurarse
dende un prisma de
diversidade. Debemos construír
unha Coruña accesible, sen
barreiras que afonden na
desigualdade. O pasado
mandato puxemos os vimbios
para favorecer a adaptación ás
normativas de accesibilidade.
Agora, toca dar un paso máis.
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8

UNHA
CIDADE
PARA VIVIR
#CoruñaVivenda

1

Arredor da vivenda converxen
moitas das manifestacións de
desigualdade dunha cidade,
tamén da Coruña: a falta de
adecuación do parque
inmobiliario coas necesidades
de residencia, a escalada do
prezo do aluguer ou a pobreza
enerxética, que se suman aos
efectos da última crise
hipotecaria para xerar
barreiras que supeditan o lugar
de residencia ao nivel de renda.
Como consecuencia, os barrios
perden a súa diversidade
social, expulsan unha parte da
súa veciñanza e fan máis difícil
o arraigo. Nun novo ciclo
especulativo que non fai máis
que agudizar esta situación, as
políticas de vivenda teñen que
servir para reequilibrar a
balanza, coa atención posta
nos colectivos máis vulnerables
aos efectos da especulación e
coa vista posta no coidado de
todos os barrios.

2

Solucións para os asentamentos precarios,
a través do Plan de Acceso ao Hábitat
Digno, que posibilitou no último mandato
o realoxo de máis de vinte familias, a
demolición da Nave da Conserveira Celta
na Pasaxe e a mellora das condicións de
vida no barrio do Campanario.

3

Creación dunha bolsa de pisos de
alugueiro para colectivos con dificultades
de acceso á vivenda mediante
convocatoria pública da Empresa
Municipal de Vivenda (EMVSA), para a
obtención das vivendas e a súa posterior
adxudicación a colectivos con dificultades
de acceso vía concurso público.

4

Incorporación ao planeamento e
normativa urbanística municipal do
réxime das vivendas turísticas, aos
efectos da súa regulamentación sostible.

5

6

7

14

Ampliación dun 20% do parque municipal
de vivenda, coa construción de vivendas
de aluguer social en distintos ámbitos,
entre eles os das parcelas municipais de
Marqués de Pontejos e o Ofimático, para
intervir nos prezos do mercado de aluguer
e mellorar a diversidade socioeconómica
nos barrios, apostando por construcións
respectuosas co medio ambiente.

Novo impulso á rehabilitación,
diversificando o obxecto das
convocatorias de axuda e as formas de
acompañamento da administración.
Novas convocatorias de subvencións á
rehabilitación con fondos municipais e
desenvolvemento das Áreas de
Rehabilitación Integral e de Rexeneración
e Renovación Urbanas.
Desenvolvemento dun Plan Director do
Barrio das Flores que contemplará todas
as actuacións para revitalizar esta zona da
cidade.
Actualización do Rexistro Municipal de
Soares vacantes e edificacións
abandonadas en estado de ruína,
aplicando os instrumentos legais para dar
cumprimento á función social da
propiedade.

8

9

10

11

12

13

Creación dun organismo de participación
sectorial en materia de vivenda no que
estean presentes asociacións de persoas
inquilinas, axentes da propiedade
inmobiliaria, colexios profesionais e
Universidade, onde consensuar o futuro
Plan de Vivenda Coruña 2030, que dará
lugar á creación dun Observatorio do
Dereito á Vivenda.
Reclamación á Xunta da delimitación
espacial de ámbitos de rehabilitación
edificatoria ou de rexeneración ou
renovación urbanas, e para que posibilite
a adquisición de soares e inmobles por
parte do Concello para a súa
incorporación ao patrimonio público do
solo e da vivenda.
Activación dos soares propiedade do
Concello para a promoción de vivenda
pública con fins sociais, fomentando
tamén as modalidades de tenza non
especulativa como é o dereito de
superficie e cesión de uso, con preferencia
de destino para as cooperativas de
vivenda.
Convocatoria para a adquisición de
vivenda baleira para o aumento do parque
municipal, dirixida especialmente a
edificios completos abandonados e á
intervención no casco histórico e na zona
delimitada polo Plan Especial de
Protección e Reforma Interior (PEPRI).
Bonificación do 95% da cota do IBI para
vivendas de aluguer social a prezo taxado
e asunción por parte do Concello do
imposto correspondente ás de titularidade
municipal. Elaboración do censo de
vivendas baleiras, con obxecto de aplicar o
recargo do 50% da cota do IBI en canto a
Xunta ou o Estado o desenvolvan
normativamente.
Esixencia á Xunta da regulación e
aplicación do dereito de adquisición
preferente para o Concello (en exercicio
do dereito de tanteo e retracto) na
transmisión de inmobles completos en
aluguer, aos efectos de incorporalos ao
patrimonio municipal da vivenda con
destino ao seu aluguer social a prezo
taxado.
programa2019.mareatlantica.org

UNHA
CIDADE
PARA
CONVIVIR

9

#CoruñaEspazoPúblico

1

Revitalización da Cidade Vella e a Pescaría
coa mellora do seu espazo público. A nosa
aposta por incrementar a calidade urbana
da zona PEPRI traducirase en distintas
actuacións de renovación dos pavimentos e
as redes de infraestruturas en ámbitos
como a contorna de San Agustín, o Casco
Histórico ou Panadeiras.

2

Recuperación dos Cantóns para uso
cidadán, como infraestrutura para eventos e
como espazo de interacción na mobilidade
metropolitana. Propoñemos adaptar os
carrís á actual demanda de tráfico, ampliar o
espazo peonil e mellorar a relación cos
xardíns de Méndez Núñez.

3

Humanización da Sardiñeira a través da
intermodal. Os accesos á nova estación son
unha oportunidade para resolver os
problemas de circulación do barrio dos
Mallos e mellorar a calidade do seu espazo
público. Interviremos na Avenida de Arteixo,
na Agra dos Mallos e nas avenidas da
Sardiñeira e do Ferrocarril.

4

Reurbanización da rúa Ramón y Cajal, unha
vía principal e de confluencia entre barrios
que se converterá nunha zona de paseo,
respectando a súa funcionalidade. Terá carril
bici e unha nova rotonda en cada extremo
para dar fluidez ao tráfico mellorando a
seguridade e a accesibilidade peonil.

5

Demolición do viaduto da Rolda de Nelle.
O proxecto mellorará as condicións
ambientais e suporá a renovación da vía
entre as rúas San Sebastián e Aaiun.
Implantarase o carril bici, ampliarase o
espazo para as persoas e crearase un
traxecto de preferencia peonil entre As
Conchiñas e o parque de Santa Margarita
pola avenida da Gramela e as rúas San
Sebastián e Perpendicular a San Mateo.

6

Naturalización e humanización do Paseo
Marítimo nos Pelamios. No treito entre a
Mestranza e Durmideiras, acometeremos
un proxecto que mellorará espazo peonil,
introducirá a natureza e favorecerá a
conexión entre a cidade e o bordo litoral.

xulio2019.gal

7

Construción dunha nova praza no
entorno de José María Hernansáez. Co
obxectivo de ampliar os espazos públicos
no barrio do Castrillón, reurbanizaremos
esta zona interior para xerar unha nova
área de lecer para a cidadanía.

8

Mellora da seguridade no entorno dos
centros escolares. Continuaremos a
traballar nestes ámbitos para garantir a
accesibilidade. Introduciremos barreiras
físicas para protexer as cativas e os cativos
do tráfico rodado, ampliaremos os
espazos públicos con mobiliario urbano e
máis arborado para facelos máis
confortables, ampliando as rutas
escolares seguras.

9

Renovación completa de rúas en todos
os barrios para poñer ao día o espazo
público, dotalo de accesibilidade universal
e mellorar os equipamentos, a
iluminación e os firmes. Temos máis de
medio cento de actuacións previstas,
dende Pla y Cancela, na Falperra, a
Victoria Fernández España, en Zalaeta, e
dende Ramón Cabanillas, nos Mallos, á
rúa Rafael Bárez, no Castrillón.

10

Humanización e accesibilidade dos
polígonos industriais, nos que se
mellorará e naturalizará o espazo público
e se incrementarán a conectividade e a
accesibilidade cos barrios adxacentes.
Reurbanizarase a rúa Severo Ochoa,
reordenarase o espazo de aparcadoiro e
tráfico da vía, introducirase carril bici por
Isaac Peral en Agrela e darase acceso
peonil a Pocomaco dende O Birloque.

11

Solución ás carencias na rede de
saneamento. Para rematar coas
verteduras na cidade continuaremos
instalando redes separativas. Farase, por
exemplo, na Zapateira, nas rúas Dublín,
Burdeos e Atenas, entre outras.

A Marea Atlántica entende a
intervención no espazo público
como a prolongación do
dereito á cidade, como unha
ferramenta máis para reforzar
a cohesión social e a
democracia. Nos pasados catro
anos, empregamos esa
ferramenta para atallar
demandas históricas da
veciñanza, equilibrar as
necesidades dos barrios e
abordar máis de 600 obras
precisas para mellorar a
calidade de vida e a
accesibilidade. A peneira para
graduar as accións foi a
inclusión e a guía para
distribuír as obras polo
territorio foi a conectividade. É
así como se priorizan as
intervencións cando se
consideran unha cuestión de
xustiza social. Cando se pensa
en expandir a accesibilidade
universal, o saneamento e a
humanización do espazo
público. Este compromiso
esencial da Marea Atlántica
manterase no vindeiro
mandato. Seguiremos
coidando o espazo público ao
tempo que abordamos as
grandes transformacións
urbanas para as próximas
décadas.
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UNHA
CIDADE EN
ORDE
#CoruñaUrbanismo

Coa Marea Atlántica, o
urbanismo pasou a ser un
dereito de todos e de todas e
non o negocio duns poucos,
porque a cidadanía ten que
poder gozar de espazos
públicos, accesibles e pensados
para a vida. Conseguimos que
as primeiras familias entrasen
no Ofimático e evitamos que a
herdanza vazquista do edificio
Conde de Fenosa levase o
consistorio á bancarrota.
Agora, mentres continuamos a
poñer en orde o urbanismo
doutros tempos, miramos ao
futuro. O actual Plan Xeral de
Ordenación Municipal (PXOM),
ideado na época da burbulla
inmobiliaria, xa non responde
ás expectativas dunha cidade
que non quere medrar á custa
do seu patrimonio e da súa
calidade urbana. Por iso,
abordaremos a súa revisión
para adaptalo ás necesidades
e desafíos das próximas
décadas. Dende o bordo litoral
aos núcleos históricos, pasando
polas grandes zonas verdes e a
protección do patrimonio
arquitectónico da Coruña.
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1

Protección do noso litoral. Revisaremos e
adaptaremos o planeamento para coidar
do noso maior patrimonio.
Acometeremos o Plan Especial da Torre
para protexer e conservar este espazo da
depredación urbanística e elaboraremos a
Carta Litoral que guíe o futuro da
transformación dos peiraos interiores.

2

Reordenación do bordo costeiro da
Cidade Vella para dar resposta ás
necesidades do barrio e poñer en valor as
murallas históricas da cidade, dende as
Naves do Metrosidero até a Solana,
pasando pola Mestranza.

3

Dignificación dos núcleos históricos da
cidade a través da modificación do
planeamento. Isto permitiranos intervir e
mellorar as condicións de urbanización a
través de iniciativa pública nos máis de 30
núcleos tradicionais que perviven na
cidade. Potenciaremos a rexeneración
urbana de espazos como San Pedro de
Visma, Palavea, Feáns, Mesoiro Vello,
Bens, Nostián e as Xubias.

4

O Parque Ofimático, un barrio máis.
Remataremos as obras de urbanización
que restan por acometer no polígono,
dotarémolo de equipamentos básicos e
constituiremos as conexións entre o
Ofimático e Matogrande. Á vez,
seguiremos a traballar para protexer as
vivendas da Pereiroa, no núcleo de Elviña.

5

Apertura do Parque do Observatorio.
Executaremos a modificación do
planeamento necesaria para aumentar a
superficie de espazo verde no barrio da
Agra e protexer o núcleo do Camiño do
Pinar e a Viaxe de Visma, convertendo o
edificio do Observatorio Meteorolóxico
nun equipamento para a cidade.

6

Un parque metropolitano no Castro de
Elviña. Elaboraremos un plan director que
servirá de guía para definir as
intervencións que converterán o castro e
os seus arredores nun gran espazo aberto
a toda a veciñanza da Coruña e a
contorna, preservando o seu enorme valor
patrimonial.

programa2019.mareatlantica.org

UNHA
CIDADE
CONTRA O
CAMBIO
CLIMÁTICO

11

#CoruñaClima
1

2

3

Actualización da Estratexia contra o
Cambio Climático da Coruña 20202030, un dos principais mandatos da
Unión Europea, no marco da axenda
urbana da Coruña e dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS) das
Nacións Unidas, que encomenda ás
cidades erixirse en protagonistas desta
transición necesaria para as xeracións
presentes e, sobre todo, para as xeracións
futuras.
Plan de Adaptación fronte ao Cambio
Climático. As medidas de mitigación e
redución de emisións son imprescindibles
tanto a nivel local como global, pero o
cambio climático xa é un feito, xa está
aquí e precisamos definir, en
concordancia coas políticas europeas, as
estratexias de adaptación para moderar
os previsibles riscos, para facer unha
cidade máis resiliente aos cambios e
incluso explorar as posibles
oportunidades beneficiosas que se
deriven dos mesmos.

4

5

Mapa de especies invasoras e
restauración dos ecosistemas da cidade
coa colaboración cidadá. O desafío do
cambio climático non pode abordarse se
non é da man da veciñanza. Poremos en
marcha programas de sensibilización e
participación para a recuperación de
ecosistemas naturais, que nos achegarán
de xeito colaborativo ao coñecemento da
biodiversidade na cidade. O mapa de
especies invasoras servirá para definir a
súa distribución xeográfica no municipio e
facilitar súa identificación, de cara a
abordar as estratexias para a súa
erradicación.
Programas formativos de restauración
ambiental. Temos unha alternativa
sociolaboral no desenvolvemento
sostible. A naturalización dos espazos trae
aparellada a xeración económica. Por iso,
poremos en marcha programas de
formación para o emprego destinados á
restauración e aproveitamento sostible
destes espazos.

A Coruña iniciou o pasado
mandato un camiño destinado
a ser unha cidade máis verde,
máis saudable, pero tamén
máis comprometida dende a
acción local a prol da
conservación da natureza e na
loita fronte ao cambio
climático: porque non temos un
planeta B, porque hai moitas
formas de vida hoxe sometidas
a unha extraordinaria
vulnerabilidade a causa das
accións humanas e porque o
cambio climático é, sen dúbida,
o maior reto ao que nos temos
que enfrontar como sociedade
desde hoxe e nas próximas
décadas, a nivel global e
tamén dende as nosas cidades.

Plan de calidade do aire. Renovación do
actual plan, que irá aparellado a outras
actuacións como a ampliación da rede de
estacións de medición de calidade do aire
e a publicación dos datos en tempo real.

xulio2019.gal
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UNHA
CIDADE EN
CONTACTO
COA
NATUREZA
#CoruñaVerde

Unha cidade comprometida
coa saúde, coa natureza e coa
loita fronte ao cambio
climático ten que incrementar o
seu arborado, ter amplas e
variadas zonas verdes para
gozar da mellor calidade do
aire posible e proporcionarnos
un contacto frecuente coa
natureza. Nestes catro anos
incrementamos o arborado nun
10%, con 1.500 exemplares
adultos novos, e reformamos o
estanque de Eirís, que hoxe é
unha lagoa urbana chea de
vida. Estudamos a natureza en
todos os barrios para saber
onde están e cales son as
3.000 especies coas que
convivimos. Protexemos
espazos naturais como as Illas
de San Pedro e a contorna da
Torre de Hércules e adaptamos
o plan de segas á cría das
especies para volver gozar hoxe
da presenza de aves e flores
que había décadas que case
non estaban. Construímos
cinco espazos de ecohortas con
máis de 500 persoas usuarias,
eliminamos os herbicidas
tóxicos e elaboramos a
Estratexia de Infraestrutura
Verde para que natureza e
saúde vaian da man. Pero
queda moito por facer.
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1

2

Expansión de zonas verdes. O proxecto
Bosques da Coruña terá neste mandato
máis de 160.000 m2 novos de natureza
para o lecer, o deporte e o xogo ao aire
libre. O Bosque das Cinco Illas conectará o
barrio dos Rosais co monte de San Pedro,
duplicará a extensión desta zona verde e
sumará máis de 6 quilómetros de
sendeiros. O Bosque de Breogán, en
Feáns, será o contacto co bosque
autóctono na cidade e estará conectado, a
través do proxecto Sendeiros da Coruña,
co río Mesoiro, Elviña e o seu castro e os
barrios de Novo Mesoiro e Feáns.
Remodelación integral de xardíns
históricos. A Praza da Fariña, o Campo de
Marte e os xardíns de San Carlos
atesouran un valor histórico e ambiental
que precisamos conservar. Tamén
melloraremos o parque de Bens, cunha
maior dotación para nenos e nenas, e
outros espazos máis pequenos, como a
praza da Sagrada Familia ou Padre
Rubinos, imprescindibles para ter espazos
verdes en barrios moi densos.

3

Segunda fase do Plan de Expansión do
Arborado. O incremento do 25% no
número de árbores da cidade, unhas
4.000 máis, permitiranos estar máis
preto da ratio que recomenda a
Organización Mundial da Saúde (OMS).
Elixiremos especies adaptadas á cidade,
que aumenten o cromatismo e nos
axuden a ter unha Coruña máis saudable.

4

Rede de Espazos Naturais Protexidos.
Continuaremos co estudo dos valores
naturais e as medidas de conservación dos
espazos para convertelos en aulas de
contacto coa natureza urbana. Ademais,
promoveremos a protección do río
Monelos en paralelo á súa restauración
ambiental ao seu paso por Feáns e da Ría
do Burgo como espazo natural
supramunicipal de alto valor ambiental.

5

Plan de Acción de Infraestrutura Verde. A
Coruña converteuse nunha cidade
pioneira no Estado na elaboración dunha
Estratexia de Infraestrutura Verde propia,
pero cómpre agora elaborar o Plan de
Acción 2019-2023 para determinar as
actuacións que deseñarán a expansión da
natureza nos espazos que máis contribúan
á saúde física e social da persoas. E por iso
farémolo de xeito participado, entre
todas.

6

Espazos verdes temporais en soares
abandonados. O incremento de novas
zonas verdes en moitos barrios é xa
imposible polo alto desenvolvemento
urbanístico. Pero en toda a cidade hai
soares que poderían empregarse como
pequenas áreas verdes se así o acordamos
coas persoas ou entidades propietarias
mentres non lles dean outro uso.

7

Recuperación das hortas tradicionais.
Daremos unha nova vida ás antigas eiras
agrícolas que aínda perviven nas zonas
rurais da cidade e non están traballadas
mediante fórmulas de cesión e
establecemento de protocolos.

programa2019.mareatlantica.org

UNHA
CIDADE
CON
ENERXÍA

13

#CoruñaEnerxía

1

2

3

Creación dun operador público de
enerxía, a través da actual empresa
pública de auga, que aborde estratexias
de soberanía enerxética para a xestión
deste ben como un servizo público en
beneficio da cidadanía. Este novo
operador velará polo uso responsable da
enerxía, baseado no aforro e na eficiencia
e coa vista posta no reto do cambio
climático e na necesidade de garantir a
calidade de vida das persoas.
Elaboración dun mapa das enerxías
renovables da Coruña. A cidade ten un
potencial de implantar tecnoloxías de
produción enerxética limpa, de orixe
renovable e non fósil, e conta con
iniciativas pioneiras, como a produción de
biogás dos residuos da estación
depuradora de Bens. O Mapa das Enerxías
Renovables servirá para analizar as
potencialidades da cidade de cara á
implantación progresiva destes sistemas
de xeración de renovables.
Máis fondos para a rehabilitación
enerxética de edificios, cun aumento da
puntuación destinada a valorar a mellora
do comportamento enerxético do edificio
nos baremos, e mediante o asesoramento
técnico sobre medidas de aforro e
eficiencia enerxética na rehabilitación ás
comunidades de propietarios e
propietarias.

xulio2019.gal

4

Asesoramento municipal itinerante en
cuestións enerxéticas, un servizo para
asistir á veciñanza en cuestións
relacionadas coa enerxía (facturas, tarifas,
bono social, uso eficiente da enerxía,
reformas nas vivendas, tipos de
calefacción, elección de
electrodomésticos, iluminación…) a través
dun equipo especializado que se
desprazará periodicamente aos espazos
municipais dos barrios.

5

Mellora da eficiencia e o aforro
enerxético nos equipamentos municipais
como complemento ás actuacións no
sector residencial, desde mercados
municipais a bibliotecas, centros cívicos
ou escolas infantís, como exemplo de
boas prácticas en sustentabilidade. As
medidas de aforro e eficiencia serán
visibilizadas a través de sinalética
divulgativa.

6

Plan de formación ocupacional no sector
da enerxía. Unha medida de impulso á
economía verde co obxectivo de crear
unha bolsa de traballo vinculada a
proxectos municipais, para reforzar as
políticas municipais de transición
enerxética, introducir coñecemento
especializado nesta materia e favorecer a
reorientación de persoas especialistas
desempregadas do sector da construción
e as obras públicas.

Facer e promover un uso
responsable da enerxía
baseado no aforro e na
eficiencia é, ademais dunha
obriga no compromiso das
cidades na loita contra o
cambio climático, unha
ferramenta clave para garantir
a calidade de vida das persoas,
de todos os veciños e as
veciñas, nun contexto de
encarecemento inxusto dos
prezos da enerxía que sempre
bate nos colectivos máis
vulnerables. A aposta polas
enerxías renovables e a
soberanía enerxética será no
vindeiro mandato unha das
liñas de acción contra os
efectos do cambio climático,
que abre tamén un campo
económico estratéxico, o da
economía verde, onde a
sustentabilidade ambiental
crea tamén un ecosistema
laboral de futuro.
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UNHA
CIDADE
LIMPA POR
DENTRO E
POR FÓRA
#CoruñaLimpa

A xestión de residuos é clave
por diversos motivos: porque
queremos gozar dunha cidade
coidada e limpa, porque
queremos protexer o medio
ambiente e porque precisamos
acompasar unha boa
prestación do servizo coa
necesaria colaboración da
cidadanía. Durante o pasado
mandato deseñouse o modelo
de xestión de residuos e
limpeza da cidade, que se porá
en marcha a inicios do vindeiro
substituíndo os vellos contratos
por outros con oito anos de
vida útil. No escenario
internacional estamos tamén
nun momento de grande
esixencia, con desafíos
marcados nas novas directivas
europeas que nos piden
producir menos residuos e
reciclalos mellor. As bases
contractuais, técnicas e
administrativas están
preparadas para dar un salto
no compromiso pola
sustentabilidade.
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1

Modernización do contrato de limpeza
viaria, incrementando un 50% os fondos.
Máis medios, máis persoal, máis
maquinaria, que se renova para ser máis
eficiente, ecolóxica e silenciosa. Reparto
de recursos máis equitativo na cidade. A
limpeza máis profunda, con auga, que
está limitada no contrato actual á zona
centro, estenderase, de maneira periódica,
a todos os barrios. Reforzos para a
eliminación da vexetación espontánea sen
que a cidade se teña que fumigar con
produtos tóxicos. Persoal específico para
atender as necesidades do ocio nocturno.
Consolidación do programa intensivo do
coidado do espazo público A pé de barrio.

5

Introdución do sistema de pago por
xeración na taxa de recollida de lixo, para
que quen mais colabora na separación dos
residuos dende as casas, pague menos.
Estes incentivos fiscais aplicaranse a nivel
de vivenda, comunidades de propietarios,
rúas ou barrios.

6

Remodelación da planta de Nostián,
cunha nova concesión e o investimento
de aproximadamente 40 millóns de
euros, para mellorar a eficiencia da planta,
recuperar máis materiais e producir máis e
mellor compost, o que axudará a reducir a
cantidade de lixo non aproveitable.

2

Reforzo e expansión do Plan integral
contra as pintadas vandálicas. Aumento
do plan de limpeza da zona PEPRI a
outros barrios da cidade. Expansión do
programa Ruarte, de intervención artística
en espazos degradados. Liberación de
muros municipais para novos autores e
novas autoras.

7

Incremento mínimo dun 50% dos fondos
destinados á concienciación e ás campañas
periódicas de sensibilización para buscar a
complicidade da cidadanía no coidado do
medio ambiente e do espazo público
atendendo a problemáticas específicas:
botellón, grandes eventos, excrementos de
animais, etc.

3

Ampliación e sinalización do número de
aseos públicos a disposición da cidadanía.

8

4

Entrada en vigor do novo contrato de
recollida de lixo. Renovación de máis de
14.000 contedores, o 25% adaptados
para persoas con diversidade funcional.
Máis contedores para recollidas de papel e
cartón ou vidro. Renovación da
maquinaria, máis eficiente, máis
sustentable, menos ruidosa. Recollidas
especiais para grandes produtores:
comercio, hostalería, comedores, etc.
Programa de compostaxe caseira e
comunitaria. Plan específico de recollidas
de podas. Solución inmediata aos
vertedoiros incontrolados dos espazos
periurbanos.

Impulso dun sistema regular de
inspección e control con indicadores, para
poder pagarlle ás empresas concesionarias
en función da calidade do servizo.
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UNHA
CIDADE
AMABLE
COS
ANIMAIS

15

#CoruñacosAnimais
1

2

3

Modernización e ampliación do Centro
Municipal de Acollida de Animais,
remunicipalizando o servizo e
reformulando a atención aos animais
abandonados co compromiso do
sacrificio cero. Creación dunha rede de
vivendas de acollida temporal e dunha
estratexia de sensibilización cidadá contra
o abandono.
Nova ordenanza municipal de benestar
animal. A normativa municipal vixente
data de 1997 e resulta necesario
actualizala. A sensibilidade da sociedade
cara ao benestar dos animais mudou até
tomar conciencia dos seus dereitos e da
necesidade de darlles espazo na cidade e
nas políticas municipais. A modificación da
ordenanza debe consolidar e ampliar estes
cambios, afianzando dereitos pero tamén
deberes: o de promover unha tenza
responsable dos animais e co espazo
público de uso común, a fin de ter unha
convivencia harmoniosa, respectuosa e
satisfactoria entre as persoas e os animais,
domésticos e silvestres.
Cidade amigable cos animais. Creación
da rede de espazos amigos dos animais,
que inclúan toda clase de
establecementos nos que se permita o
acceso con mascotas. Incorporaranse nun
rexistro que poderá ser consultado por
toda a veciñanza. Ademais, coa fin de
ampliar os espazos que permiten o
acceso de mascotas, poremos en marcha
un proxecto piloto de identificación e
acceso de “cans tranquilos” a
equipamentos municipais.

xulio2019.gal

4

Coidado e protección da fauna silvestre
da cidade a través de convenios de
colaboración con asociacións cidadás e
centros de investigación, de cara a
promover a conservación da nosa
biodiversidade.

5

Novas áreas de esparexemento canino.
Incorporaremos novos espazos da cidade,
como é o caso de San Diego e Monte
Alto, onde os cans poidan correr libres.

6

Ampliación das colonias felinas
controladas a outros puntos da cidade,
mediante o método CES (Captura,
Esterilización e Solta), traballando en
coordinación coas asociacións protectoras
de animais, para continuar co control da
poboación felina e o mantemento do
espazo público.

No mandato que agora
remata, A Coruña converteuse
nunha cidade comprometida
co sacrificio cero, que se
despediu das touradas e dos
espectáculos con animais, un
compromiso que renovamos e
redobramos nos próximos
catro anos facéndoo extensivo
á totalidade dos eventos e
espectáculos que se celebran
na cidade. Tamén se
incorporaron criterios de
benestar animal a todos os
proxectos do espazo público,
como foron a ampliación das
áreas de esparexemento
canino ou a implantación das
colonias felinas controladas, en
colaboración coas asociacións
protectoras de animais. O noso
compromiso segue firme coma
o primeiro día. Queremos que
esta sexa unha cidade na que a
convivencia entre os animais e
a veciñanza sexa respectuosa e
pacífica, polo que
continuaremos a traballar na
creación de espazos específicos
e en campañas de
sensibilización para o respecto,
control e coidado dos animais
que conviven con nós.
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UNHA
CIDADE
CONECTADA
#CoruñaMobilidade

1
A Marea Atlántica puxo de
relevo que a mobilidade é
tamén unha cuestión de
xustiza social e de coidado
ambiental. A Coruña é agora
unha cidade cun carril bici útil e
conectado, que duplica os
quilómetros que tiña hai catro
anos, e un sistema de
transporte urbano cunhas
tarifas máis baratas e xustas.
O cambio en profundidade que
esixe a revisión dun sistema de
mobilidade que foi crecendo
sen contar coa sostibilidade
terá a súa continuidade nos
vindeiros catro anos coa
incorporación de medidas que
faciliten e impulsen o uso de
todos os colectivos da cidade,
en especial os máis
vulnerables, ao transporte
público, tanto en autobús como
en bicicleta. Estas medidas
axudarán a garantir o acceso
en igualdade da veciñanza a
servizos básicos, así como o
desenvolvemento dunha vida
máis inclusiva.
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2

3

4

Reforma do sistema de autobús urbano.
Melloras nos percorridos das liñas que
entran no istmo, o que permitirá gañar
espazo para as persoas e mellorar a calidade
urbana na Pescaría. Aumento das
frecuencias nos barrios peor comunicados
hoxe, así como nos principais nodos de
actividade diaria na cidade. Implantación
dunha nova liña con marcado carácter
metropolitano que conecte as vías de
entrada na cidade coas estacións de
autobuses e tren, o polígono de Agrela e o
centro comercial Marineda. Fomento da
cultura do transbordo. Mellora da
conectividade dos centros hospitalarios e
de saúde con paradas, liñas e frecuencias.
Ampliación do horario do bus nocturno na
fin de semana.
Ampliación da rede de carril bici, dos 35 km
actuais aos 60 km. Incremento do servizo
de bicicleta público Bicicoruña das 23
estacións que ten hoxe até as 50,
introducindo a bicicleta eléctrica na flota,
que ampliará os seus horarios para ofrecer
unha alternativa no lecer da mocidade.
Modificación da Ordenanza municipal de
Transportes. A actualización do regulamento
permitirá incorporar o transporte de bicicletas
nos autobuses, regular o sistema de
actualización de tarifas e incluír a normativa
vinculada á tarxeta Millennium.
Creación de novos perfís <26 e >65 do bus
urbano, así como outros para persoas en
situación de vulnerabilidade e con
diversidades funcionais. Isto implicaría unha
redución do prezo do billete para fomentar
o transporte público nos colectivos máis
dependentes por motivos de desigualdade,
motricidade, mobilidade ou renda.

5

Renovación dos autobuses para introducir
novos sistemas de propulsión (híbridos,
eléctricos, gas metano) que reduzan a
contaminación.

6

Acondicionamento das paradas do bus
urbano para que sexan accesibles e máis
confortables e operativas e revisión da
concesión das marquesiñas.

7

A mobilidade de último tramo, no foco, a
través de transporte sostible, mediante a
instalación de estacións de bicicletas nos
grandes intercambiadores de autobús.

8

Creación da Oficina da Bicicleta. A súa
función será impulsar o uso da bicicleta,
planificar o crecemento da rede e implantar
o rexistro municipal de bicicletas. A Oficina
colaborará con EMVSA para planificar o
servizo público en bicicleta e as alternativas
para o seu estacionamento e custodia.
Ademais, faranse públicos, con estándares
abertos, todos os datos relativos a este
transporte.

9

Incremento nas licenzas de taxis
adaptados. Porque garantir o transporte
público adaptado é esencial para ter unha
cidade igualitaria e accesible.

10

Unha cidade camiñable. Para fomentar o
desprazamento a pé cómpre mellorar o
deseño de vías, prazas, parques e rotondas
de maneira que se acurten camiños e
minimicen os rodeos.

11

Remunicipalización dos aparcadoiros da
cidade, un traballo que xa comezamos no
primeiro mandato. Garantiría un servizo
público de calidade e unha rede rexida por
unha ordenanza común. Hai que recuperar
os servizos públicos para o beneficio da
veciñanza e da cidade facendo da
remunicipalización un mecanismo para
desenvolver políticas públicas, como
fixemos coas bibliotecas.

12

Mellora integral da sinalización en toda a
cidade, para facilitar a orientación na
mobilidade diaria e na turística.
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UNHA
CIDADE QUE
VIVE OS
MERCADOS

17

#CoruñaMercados

1

2

Execución dos proxectos de
remodelación dos mercados de Santa
Lucía, Monte Alto e Durmideiras e dos de
renovación da contorna en San Agustín e
Ramón Cabanillas, impulsados durante o
mandato anterior. Suporá un importante
investimento e permitirá ademais dotar
estes equipamentos de novos usos
complementarios.
Creación dunha plataforma loxística para
pequenos produtores da área
metropolitana, referente na produción
ecolóxica e agrícola. Este novo centro de
distribución de proximidade e pequena
escala serviría, ademais, para impulsar o
desenvolvemento de proxectos
produtivos.

3

Aprobación dunha nova ordenanza de
mercados que modernice e dinamice a
rede, impulsando tamén concursos
permanentes de acceso aos postos
baleiros, unha oportunidade para reforzar
a oferta e dar oportunidades a colectivos
de difícil inserción laboral.

4

Articulación dun programa de formación
continua ás praceiras e aos praceiros, que
facilite o aumento na variedade da oferta
e reforce os vínculos co sector da
hostalaría.

5

Implementación dun novo sistema de
reparto a domicilio en todos os mercados
coruñeses.
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6

Creación do selo “Eu compro nos
mercados” para distinguir a hostalaría
coruñesa que aposta por estes
equipamentos clave e promoción de
eventos de dinamización e difusión
vinculados aos valores culturais e
gastronómicos.

7

Lanzamento dunha campaña de
sensibilización cidadá cara aos mercados,
os seus profesionais e os seus produtos e
posta en marcha dun programa de visitas
dos centros escolares.

8

Celebración dun Congreso Anual de
Alimentación Saudable vinculado aos
mercados.

9

Elaboración dunha guía turística de
mercados para a súa promoción exterior.

Os mercados municipais son o
corazón do barrio no que
asentan. Son espazos de
fomento do comercio e da
produción local, lugares de
proximidade, pero tamén de
socialización. Un pequeno
ecosistema urbano que hai que
coidar. Por iso, apostamos por
potenciar o seu carácter de
espazo público de referencia,
renovándoos con obras de
mellora e rehabilitación,
aproveitando a oportunidade
para ampliar os seus servizos.
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UNHA
CIDADE
PARA O
PEQUENO
COMERCIO
#CoruñaComercio

A Coruña é unha cidade cunha
longa tradición comercial. Nos
últimos catro anos deixamos
atrás o modelo de proliferación
de grandes superficies situadas
na periferia, que favoreceu
unicamente ás grandes
empresas e supuxo o peche de
numerosas tendas no centro e
nos nosos barrios. No seu lugar,
apostamos forte polo fomento
do comercio local. O pequeno
comercio sostén a vida nos
barrios, activa a economía,
achega produtos de
proximidade e crea emprego de
calidade. Por iso, aspiramos a
reforzar a relación do Concello
con este sector e axudar a que
siga medrando e
modernizándose, con
iniciativas como unha
plataforma para a compra
dixital, mercadiños urbanos
estables ou campañas de
sensibilización, sempre da man
do sector.
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1

2

Realización continua de campañas de
concienciación e sensibilización sobre a
necesidade de comprar no comercio de
proximidade.
Posta en marcha dun Pacto Local polo
Comercio coas entidades de comercio e
consumo da cidade onde impulsar un
Plan de Dinamización Comercial para o
período 2019-2023.

3

Mercadiños urbanos estables en catro
barrios da cidade ao servizo do tecido
comercial de cada zona.

4

Ampliación do programa de formación
persoalizada in situ Tendas a Exame.

5

Creación dunha plataforma dixital de
compra online para o pequeno comercio
coruñés.

6

Elaboración de guías turísticas de
comercio local no que se inclúan rutas de
compras e establecementos
emblemáticos.

7

Celebración dun outlet estacional de
outono e dun congreso anual sobre
comercio para estudar a evolución do
sector.

8

Posta en marcha de liñas de axuda á
modernización dixital dos nosos
comercios e á mellora e renovación da súa
accesibilidade e rotulación exterior.

programa2019.mareatlantica.org

UNHA
CIDADE DE
OPORTUNIDADES
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#CoruñaEmprego

1

2

Redacción, en colaboración coas
entidades do Pacto Local polo Emprego,
dun novo Plan Municipal de Emprego
para o período 2019-2023, que teña
entre as súas prioridades a inclusión
laboral dos colectivos vulnerables, a
superación da fenda dixital e o traballo en
rede no contexto das entidades do Pacto,
logo de que o primeiro Plan de Emprego
acadara os seus obxectivos de rebaixar a
taxa de desemprego na cidade ao 11%,
segundo a EPA.
Posta en marcha dun Plan de Emprego
para Migrantes, un traballo colaborativo
desenvolvido polo Centro Municipal de
Emprego conxuntamente coa Unidade de
Atención a Migrantes así como as
entidades do terceiro sector
especializadas, co fin de diagnosticar as
necesidades formativas, elaborar os
itinerarios de inserción precisos e, no caso
das persoas migrantes con formación,
establecer mecanismos que faciliten a
homologación dos seus títulos.

3

Ampliación do programa Coruña
Emprega, que acadou cotas de inserción
do 60% entre os anos 2016 e 2018, no
marco do traballo en rede do Pacto Local
polo Emprego, incorporando os centros
de formación profesional.

4

Execución do proxecto Coruña Suma,
dotado con 5,6 millóns de euros, 4,4
millóns do Fondo Social Europeo (FSE),
para a creación de emprego e a inserción
laboral de colectivos vulnerables en tres
grandes áreas da cidade: Os Rosais,
Labañou e a Agra do Orzán; a Sagrada
Familia e Os Mallos; e Elviña, Monelos e o
Barrio das Flores.

xulio2019.gal

5

Impulso ao emprendemento e á creación
de emprego na rehabilitación de vivenda,
a rexeneración urbana e a eficiencia
enerxética, para aliñar as políticas de
desenvolvemento sostible coa
necesidades dun sector que conta cunha
importante bolsa de desemprego de
profesionais altamente cualificados.

6

Bonificación do 95% no Imposto sobre
Actividades Económicas (IAE) declaradas
de especial interese ou utilidade
municipal, por concorrer circunstancias
sociais, culturais, histórico artísticas ou de
fomento do emprego.

7

Creación do distintivo Coruña Emprega
para destacar aquelas empresas con boas
prácticas na xestión laboral e outorgarlles
vantaxes competitivas na contratación
pública do Concello.

O desemprego e a
precariedade laboral son dous
grandes retos que afronta a
nosa sociedade, especialmente
entre a xente moza e os
colectivos en risco de exclusión
que non poden ser ignorados
desde a administración local.
Cando ter traballo xa non
garante unha vida digna,
cando existen persoas
excluídas do mercado laboral,
é preciso actuar. Como fixemos
no mandato anterior,
queremos levar ao límite as
competencias municipais sobre
o emprego, coa redacción dun
novo Plan Municipal de
Emprego que continúe o
traballo xa realizado no
período 2015-2019 e que
aproveite as sinerxías do
traballo en rede no seo do
Pacto Local polo Emprego.
Queremos manter o camiño
que permitiu que a nosa cidade
teña hoxe 10.000 persoas
máis con traballo que nos
últimos cinco anos.
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UNHA
CIDADE DA
INNOVACIÓN
#CoruñaInnova

1
O mapa económico da Coruña
metropolitana é vizoso en áreas
como a saúde, o mar, a
industria téxtil ou as
agroalimentarias. E tamén se
abre a novas actividades en
pleno desenvolvemento como
as relacionadas cos videoxogos.
Desde a Marea Atlántica
cremos firmemente que a
cidade debe vincularse a unha
nova e puxante economía que
ten que ver coa innovación, a
investigación e a ciencia.
Sempre en colaboración coa
Universidade da Coruña e
alentando o talento nestes
campos con premios e bolsas.
Nesta perspectiva apoiamos a
implantación da Cidade das TIC
na antiga Fábrica de Armas,
que debe achegar á cidade
novas tipoloxías de emprego
asociado a unha revolución
tecnolóxica que está xa en
todas as áreas da nosa vida.
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2

3

4

Impulso á Cidade das TIC nos terreos da
Fábrica de Armas en colaboración coa
Universidade e o sector para consolidar A
Coruña como capital da innovación nas
tecnoloxías da información e a
comunicación en Galicia. Implantación de
empresas especializadas con
infraestruturas comúns, creación de
emprego, equipamentos cívicos para a
contorna, dotacións de apoio ao
emprendemento, espazo público de
calidade e un modelo de vangarda na
xestión dos residuos, a mobilidade e o
consumo enerxético.
Posta en marcha, en colaboración coa
Universidade da Coruña, dun programa de
atracción e fixación de talento científico,
técnico e investigador na cidade e unha
plataforma online de formación
permanente, así como unha oferta
formativa adaptada e especializada e un
plan de mobilidade de persoal entre
empresas e centros de coñecemento.
Creación dunha área de goberno dedicada
á innovación e o coñecemento e impulso
do Consello da Ciencia e a Innovación,
xunto cunha Oficina da Innovación que
ofreza ao tecido económico unha xanela
única e mecanismos de financiamento.
Fomento da cultura innovadora e a
innovación nas pemes e aposta pola
creación de polos de innovación en sectores
clave como a saúde, o mar, as actividades
agroalimentarias, o téxtil e as TIC.

5

Apoio á implantación de empresas
innovadoras e ao emprendemento
innovador, coa posta en marcha de novas
aceleradoras e incubadoras, entre elas
unha dedicada ao emerxente sector dos
videoxogos. Estruturación dunha rede
local de apoio ao empredemento e
execución da Estratexia Metropolitana de
Innovacion (Innova CM 2030).

6

Creación de premios e bolsas para
estimular e recoñecer a innovación
responsable e medidas de apoio á
organización de iniciativas tecnolóxicas
globais na cidade.

7

Fomento da iniciativa tecnolóxica pública
iniciando e acompañando accións de
innovación que melloren a calidade de
vida da cidadanía e aborden problemas
sociais reais dunha forma responsable,
ética e transparente. Especificamente a
través da colaboración en diferentes retos
vinculados a sectores concretos como o
emprego, a mobilidade e o medio
ambiente.

8

Creación dunha estratexia local en favor
do uso da intelixencia artificial e a ciencia
de datos, en colaboración co Centro de
Tecnoloxías da Información e as
Comunicacións da Universidade da
Coruña e co ecosistema tecnolóxico local,
promovendo pilotos para la mellora na
prestación de servizos co uso de
algoritmos transparentes, éticos,
reproducibles e auditables. Apoio á
creación dun Digital Hub de Intelixencia
Artificial na Coruña.

programa2019.mareatlantica.org

UNHA
CIDADE DO
COÑECEMENTO
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#CoruñaCiencia

1

Creación dun programa de axudas ás
investigadoras e divulgadoras científicas,
no que o Concello contribúa a financiar
proxectos de interese que se desenvolvan
na Coruña, de xeito análogo ao que fai o
programa Grupo Xerminal coa creación
cultural.

2

Tesouros da ciencia. Catalogación e
divulgación do patrimonio científico dos
centros educativos da Coruña. Existen
coleccións moi descoñecidas como a de
Historia Natural do IES Salvador de
Madariaga ou a de lámpadas de vacío no
Colexio Maristas. O Concello contribuirá a
preservalas e divulgalas con actividades
como exposicións ou roteiros.

3

Ampliación das actividades nos Museos
Científicos para contribuír á divulgación
do coñecemento: debates, ciclos de cine,
fomento do pensamento crítico, eventos
que conecten a ciencia e as artes,
enfoques humorísticos, etc. Levarase a
cabo a creación dun consello asesor e
consultivo que axude a deseñar esta nova
programación, con presenza de
profesionais, representantes da
Universidade e asociacións relacionadas
coa divulgación. Tamén impulsaremos á
relación dos Museos Científicos coa UDC
e o MUNCYT.

xulio2019.gal

4

Reivindicación do papel das mulleres
científicas, silenciado en moitas ocasións
pola historia oficial. Con especial atención
a figuras galegas como María
Wonenburger, o Concello organizará un
programa de actividades centrado nas
figuras femininas que abriron camiños no
coñecemento humano.

5

Ciclo de actividades e charlas de
divulgación científica nos centros de
estudos de primaria e secundaria, un
xeito de fomentar o coñecemento e a
vocación investigadora entre o alumnado
do ensino obrigatorio, en colaboración
coa UDC. Fomentaremos a participación
de investigadores e investigadoras novas.

6

Creación dun censo dixital con
asociacións e persoas dedicadas á
divulgación científica na cidade.

Somos A Coruña de José
Cornide e de Isabel Zendal. A
Coruña dos Museos Científicos
e da UDC. Somos a cidade de
María Wonenburger, da
Expedición Balmis, de
prestixiosos divulgadores e
divulgadoras, pero debemos
continuar a democratizar este
coñecemento. Tenderemos
pontes e colaboracións entre
todos os actores do campo das
ciencias para consolidármonos
como referente: atraer eventos
científicos, visibilizar a
presenza e os logros das
mulleres neste eido e establecer
redes de colaboración con
outras cidades de ciencia.
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UNHA
CIDADE
VIVA
#CoruñaCultura

A creatividade é un dos valores
estratéxicos da Coruña, un feito
que nos diferencia e nos sitúa
no mapa, que reúne talento e
ideas. E se o anterior foi o
mandato da descentralización
das actividades culturais, o
próximo será o mandato da
cooperación: queremos
implicar á cidadanía na coprodución de iniciativas
culturais. Non só reforzaremos
o diálogo con colectivos e
profesionais, tamén
promoveremos a participación
de toda a veciñanza no uso dos
espazos culturais, na
programación de actividades e
mesmo na propia creación.
Para que A Coruña da Cultura
estea máis viva ca nunca.
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1

2

3

Creación do Consello Municipal de
Cultura, un órgano estable de
participación desde o que deseñar de
xeito colectivo as políticas culturais da
Coruña. Terá unha composición diversa e
estará formado por persoas que
representen distintas sensibilidades
vinculadas ao ámbito cultural.
Posta en marcha dun Comité creativo
cidadán. Será un órgano participativo que
axude na programación anual dos espazos
culturais xestionados polo Concello. Terán
asento nel as persoas usuarias, artistas,
asociacións, compañías, educadoras
culturais, con especial fincapé na presenza
de persoas mozas neste comité.
Aposta pola diversidade na programación
cultural. Na Coruña conviven persoas de
máis de 70 nacionalidades. A
programación cultural municipal debe
recoller toda esa diversidade, en
colaboración coas entidades
representativas.

4

Apertura dos equipamentos culturais á
cidadanía, favorecendo o seu uso, nos
horarios libres, pola veciñanza e os
colectivos culturais e artísticos. En
paralelo, crearase un censo dixital con
toda a información dos espazos culturais e
mellora da sinalización nas rúas para
aumentar a súa visibilidade.

5

Creación dunha Oficina de Cooperación
Cultural para favorecer a creación.
Manterá un censo dixital de traballadores/
as da cultura na cidade, un mapa dixital de
espazos e recursos para a produción e
creación cultural, e dará apoio ás
actividades profesionais e formativas das
creadoras, facilitando o seu traballo e a
súa relación entre si, coa administración,
coa veciñanza e cos diferentes barrios.

6

Promoción dun documento de boas
prácticas culturais para defender o sector
cultural e artístico, as artistas e as
creadoras, poñendo en valor o seu
traballo.

7

A Coruña, cidade do libro. Creación dun
órgano de participación estable co sector
do libro para deseñar e poñer en marcha
un Plan Estratéxico do Libro na Coruña
que implique ás librerías, escritoras e
escritores, editoriais, Universidade,
bibliotecas municipais, persoal técnico do
Concello e outras administracións.

8

Creación da Axenda Cultural da Coruña,
unha ferramenta dixital que recolla toda a
programación cultural da cidade.

9

Posta en valor do Castro de Elviña. O
xacemento arqueolóxico máis importante
da nosa cidade despois da Torre de
Hércules merece atención. Mantendo o
escavado e restaurado, poremos en
marcha de inmediato un ámbito de
recepción de visitantes e melloraremos os
accesos, ao tempo que se planifica a súa
transformación no gran parque da cidade.
Crearase tamén unha plataforma virtual
que permita achegarse a el desde a
distancia.
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UNHA
CIDADE
CON
MEMORIA
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#CoruñaMemoria

1

2

3

Arquivo Dixital das Memorias Colectivas.
Unha plataforma dixital centralizará a
información sobre a memoria
democrática e asociativa da cidade con
fontes documentais escritas, audiovisuais,
testemuñas orais e traballos de mapeo.
Estará xestionada por un equipo
multidisciplinar que a manteña e organice,
que impulse a divulgación das fontes e
articule narrativas que as contextualicen.
Escola de Memoria Local. Crearemos
unha escola que elabore guías didácticas e
imparta cursos sobre a historia da Coruña,
conectada ao Arquivo das Memorias
Colectivas, coa colaboración do Instituto
José Cornide, a Cátedra da Memoria
Histórica e a Rede de Museos Históricos
da Coruña. A escola abranguerá toda a
historia da Coruña, desde a época
castrexa aos nosos días incidindo na
historia moderna e contemporánea e
porá os seus recursos ao servizo dos
centros educativos e entidades da cidade.
Terá unha vocación interxeracional e
formatos nos que axentes memorialistas
poidan comunicar os seus testemuños a
audiencias novas.
Axudas a entidades que traballan as
memorias colectivas nos barrios.
Lanzaremos unha liña de axudas para o
fomento e reforzo de proxectos
encamiñados á recuperación das
memorias dos barrios, para poñer en valor
as súas identidades singulares. Trátase de
apoiar as iniciativas desenvolvidas por
asociacións veciñais, culturais e outros
axentes colectivos, así como de fomentar
novas accións.
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4

Plan de Sinalización e Contextualización
de monumentos e lugares da memoria.
Para localizar monumentos e lugares
relacionados coa memoria democrática
da cidade (liberal, republicana, galeguista,
obreira, feminista e de resistencia ao
fascismo) e contextualizalos por medio de
sinalética tradicional e realidade
aumentada (códigos QR, que estean
vinculados á plataforma web do Arquivo
das Memorias). Faremos unha posta en
valor destes lugares de memoria e
patrimonio material mediante roteiros.

5

Plan de Recuperación das
Microtoponimias. Poremos en marcha un
traballo de investigación participativa na
elaboración dun mapa das
microtoponimias desaparecidas do rueiro.
Unha vez presentados os resultados,
comezaremos un proceso consultivo para
a recuperación dalgunhas destas
toponimias.

6

Festival da Arte e Memoria Urbana:
Impulsaremos un festival que relacione a
Memoria Histórica e as artes urbanas,
empregando en cada edición un barrio
diferente como lenzo urbano. A Memoria
histórica será o tema e a arte urbana a
forma.

Os capítulos ocultos da
memoria forman parte da nosa
configuración. Son unha
explicación sobre nós mesmas
que cómpre poñer en valor. Nos
últimos catro anos, o goberno
da Marea Atlántica deu pasos
relevantes nesta materia, pero
precisamos seguir para
achegarnos á cidade
comprometida coa igualdade,
a fraternidade e a democracia
que queremos ser. Unha cidade
valente que padeceu represión
cando reclamou os seus
dereitos. Cómpre termos
memoria desas loitas para
entender e celebrar a quen se
entregou a mellorar as
liberdades da maioría social. A
memoria é algo inmaterial ao
que se accede con testemuñas
e documentos de diferentes
épocas da cidade. Queremos
pórnos ao carón das entidades
e da veciñanza que rescatan a
memoria dos barrios. Ao
camiñarmos polas rúas,
queremos identificar os
elementos físicos, toponímicos e
simbólicos das nosas tradicións e
lugares. Queremos acompañar o
labor de investigación que pon
en valor aquelas loitas de onte,
que son o antecedente das loitas
de hoxe.
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UNHA
CIDADE
PARA O
DEPORTE
#CoruñaDeporte

A aposta decidida por unha
cidade saudable ponse de
manifesto en toda unha serie
de propostas que dan
prioridade ao exercicio físico e
á práctica deportiva e lúdica de
calidade e con garantías para
todas as persoas. En interior ou
no espazo público, sempre
deberá ser inclusiva e accesible,
algo que faremos
acompañadas dos clubs da
cidade, contando con eles para
ampliar e mellorar as escolas
deportivas municipais, para
garantir que o deporte
feminino gañe espazo e
colaborando estreitamente con
todas as organizacións que
poden ofrecer as garantías dun
desenvolvemento profesional e
calidade das instalacións,
equipamentos en espazo
público ou programas
formativos.

1

2
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4

5

30

Creación de novos equipamentos
deportivos en lugares como o Ofimático,
que contará cun novo pavillón
polideportivo, e nos peiraos de Batería e
Calvo Sotelo, que contarán con espazos
ao aire libre e un grande espazo
polivalente para as prácticas deportivas
urbanas. Tamén dotaremos a cidade dun
campo de rugby na zona de Monte Mero.
Elaboración dun Plan Director de
Instalacións Deportivas 2020-2030, para
analizar as necesidades de equipamentos
na área metropolitana. Incluirá unha
planificación de reforma, rehabilitación e
mantemento das instalacións deportivas
municipais e de construción de novas
instalacións, no que tamén se contemplará
a ampliación e mellora das Escolas
Deportivas Municipais.
Creación dunhas Bases Naúticas
Municipais que formen parte das Escolas
Municipais e que doten A Coruña dun
servizo público e accesible que facilite as
prácticas deportivas no mar.
Impulso do deporte feminino a través
dun paquete de medidas vinculadas ás
subvencións aos clubs para favorecer a
participación das mulleres tanto na
xestión coma na práctica deportiva.
Reforzo das actividades deportivas e
competicións mixtas, con campañas
formativas e de divulgación e actividades
específicas para mulleres nas distintas
etapas da vida.
As carreiras como elemento de cohesión
social e fomento dunha vida saudable.
Impulsaremos un tramo brando de
carreira no Paseo Marítimo, entre
Pelamios e San Amaro. Ademais,
dotaremos A Coruña dun circuíto de
carreira de terra batida nun entorno
natural e acondicionado.

6

Programa formativo itinerante polos
barrios, no espazo público, vinculado aos
espazos, instalacións e equipamentos
deportivos e físicos ao aire libre (circuítos
de running, parques biosaudables, etc)
para favorecer a práctica saudable e
segura.

7

Expansión e descentralización do
programa Coruña en Forma, que ampliará
os seus contidos con novas prácticas
físicas que se poidan realizar de xeito
colectivo e nas distintas épocas do ano e
que se estenderá polos barrios
incrementando o seu orzamento.

8

Incremento de elementos que favorezan
e impulsen a práctica deportiva e lúdica
no espazo público: canastras e outros
elementos de xogos en equipo
interxeracionais, ademais de parques
biosaudables.

9

Ampliación do programa Aberto ao
barrio, para seguir gañando espazos como
os patios dos colexios para o uso público,
e na mesma liña, incremento do parque
de equipamentos cubertos de entidades
privadas para prácticas deportivas
colectivas, para, a través da modificación
das ordenanzas, garantir o acceso
igualitario a persoas, colectivos e clubs.

10

Impulso da Escola da Bicicleta para
facilitar a mobilidade pola Coruña e nun
futuro pola súa área metropolitana. Para
iso será preciso unir mediante
infraestrutura ciclable as principais
instalacións deportivas da cidade.
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UNHA
CIDADE
SAUDABLE
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#CoruñaSaúde
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Apoio á ampliación e mellora do
Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña (CHUAC), que necesita
incrementar e modernizar as súas
instalacións e os seus recursos, así como
intensificar a súa vinculación á
Universidade da Coruña e dotarse duns
accesos dignos e dunha maior
conectividade co resto da cidade e da súa
área metropolitana.
Plan Local de Saúde. Unha cidade
saudable debe contar cunha folla de ruta
que contemple a diagnose e estableza as
accións e medidas concretas para que a
saúde sexa un dereito para todas as
cidadás e todos os cidadáns, así como un
motor económico e un campo propicio
para o traballo social do terceiro sector.
Posta en marcha dunha estratexia
alimentaria municipal, porque os hábitos
teñen repercusión máis alá da saúde
individual, a través do consumo, no
cambio climático. Incluirá campañas de
alimentación saudable, formación
nutricional para as persoas responsables
de comedores colectivos e a aposta polo
subministro de produtos ecolóxicos e de
proximidade nas escolas infantís e
comedores sociais. E sumarémonos ao
Pacto de política alimentaria urbana
de Milán.
Impulso á Estratexia da Rede de Cidades
Saudables, á que se incorporou a cidade
en 2017, para unha actuación coordinada
entre áreas municipais como Deportes,
Educación, Medio Ambiente,
Rexeneración Urbana, Mocidade,
Participación ou Mobilidade.
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5

Reforzo do Consello Local de Saúde,
para seguir afianzando un órgano
constituído en 2018 para dar voz ás
entidades, colexios profesionais e
institucións do ámbito da saúde, que
desde entón xa poden participar das
políticas en materias como a atención
primaria, a saúde mental, os coidados ou
a dependencia.

6

Proxecto Pasea, unha iniciativa de
carácter comunitario dirixida a fomentar
hábitos saudables nos barrios e para
favorecer a convivencia da veciñanza,
aproveitando o novo Plan de
Infraestrutura Verde e o programa
Sendeiros da Coruña.

7

Novos talleres de hábitos saudables nos
centros cívicos, para promover pautas
saudables entre a poboación, como unha
alimentación equilibrada, o exercicio físico
ou o abandono de hábitos como o
tabaquismo a través da formación e o
lecer.

8

Máis dinamismo para os parques
biosaudables, con actividades
monitorizadas por persoas profesionais
para facelas máis accesibles aos distintos
públicos. Tamén fomentaremos a práctica
de deporte e o uso dos parques e as
zonas verdes como espazos de benestar
físico, psíquico e social.

A Coruña é unha cidade
saudable. Un referente en todo
o estado grazas aos
profesionais e ás profesionais
da sanidade pública e ás
entidades sociosanitarias, que
desempeñan un papel
fundamental para chegar alí
onde as institucións non o fan.
Temos unha Facultade de
Ciencias da Saúde, centros de
investigación asociados e
especialidades médicas de
recoñecido prestixio. Neste
marco, a Marea Atlántica
implementou ao longo do
pasado mandato numerosos
programas que afondan na
protección da veciñanza.
Implementou a Renda Social
Municipal, mellorou o Plan de
Prevención de
Drogodependencias, abriu os
patios dos colexios en períodos
non lectivos para fomentar o
deporte e outras alternativas
de ocio mais saudable e creou
o Consello Local da Saúde.
Agora temos que seguir
adiante. Temos grandes retos:
abordar o envellecemento da
poboación, a soidade, redobrar
o apoio ás entidades do
ámbito da saúde. Esta é a
nosa guía para continuar coa
construción dunha Coruña
saudable.

31

26

UNHA
CIDADE
PARA A
INFANCIA
#CoruñaMiúda

CORUÑA PEQUENIÑA
A práctica do xogo no espazo
público é un índice da calidade
da cidade. A existencia de
dotacións para o lecer impulsa
a vitalidade de prazas e rúas e
a convivencia interxeracional
da veciñanza. As áreas de xogo
son unha alternativa ao lecer
de consumo e permiten que o
espazo público cree lugares
para a inclusión. Ao longo
deste mandato foron
significativos os avances na
atención ao dereito ao xogo:
mellorouse o mantemento das
instalacións, renováronse e
actualizáronse á normativa
numerosas áreas de xogo,
ampliáronse as existentes e
creáronse outras. Nelas,
incorporamos a naturalización
dos xogos e a disposición de
ámbitos que permitan un xogo
máis creativo. Tamén
pensamos nas persoas
coidadoras, incorporando
condicións de seguridade nas
que poidan relaxar a vixilancia.
Seguiremos avanzando nestas
liñas coa axuda de nenos e
nenas da cidade, que
participaron nun obradoiro
para aportar ideas sobre o
espazo público, un lugar que
tamén lles pertence e que debe
ser deseñado contando co seu
punto de vista.
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3

Dereito a xogar na cidade. Debemos
avanzar na implantación dos criterios que
xa aplicamos nas intervencións sobre as
áreas de xogo e levalos a todos os distritos.
Queremos atender tamén á mocidade coa
implantación de zonas específicas para ela
a carón das áreas de xogo para promover
que sexan focos de integración
interxeracional.
Novas áreas de xogo e de actividades
lúdicas. Remodelaremos a Praza da
Concordia con implantación dunha área de
xogos infantís, crearemos unha pista de
skate baixo o viaduto de Catro Camiños e
construiremos unha área deportiva e outra
biosaludable na praza Almirante Romay,
como complemento interxeracional da
área de xogos infantís da Tolerancia.
Tamén remodelaremos a praza das
Conchiñas para resolver as deficiencias da
área de xogos e acompañala de zonas de
estancia e sombra, construiremos unha
área de xogos en San Vicente de Elviña e
ampliaremos a dos Rosais.
Parques infantís cubertos. Instalaremos
cubertas que deixen pasar a luz nalgúns
parques infantís da cidade para poder
xogar fóra nos días de choiva.

Coruña pequeniña: “Construír tobogáns
polas costas para poder tirarnos e non
cansarnos tanto”. Un tobogán pode
converter en extraordinaria a rutina se o
situamos fóra do seu espazo habitual.
Trátase de estender a dimensión lúdica a
todo o espazo público, aproveitando os
desniveis entre rúas para situar tobogáns
adxacentes, por exemplo, a unhas
escaleiras. Crearemos así recunchos
especiais cunha intervención sinxela e
barata pero de alto impacto e simbolismo.
Coruña pequeniña: “Moita natureza, con
animais, flores e estrelas”. A naturalización
da cidade que compromete a Marea
Atlántica tamén é unha demanda dos e das
máis pequenas, que queren espazos que
lles permitan xogar na natureza, con árbores
ás que subir, con herbas libres de tóxicos
para xogar e con “máis estrelas”, sinal dunha
cidade de aire limpo e dunha iluminación
nocturna sostible.
Coruña pequeniña: “Estaría mellor se
houbese máis tirolinas”
Encántanos que Coruña sexa unha cidade
para vivir aventuras, na que as nenas e
nenos máis grandes non se aburran en
parques infantís. Na cidade contamos con
seis parques con tirolina, pero queremos
máis.
Coruña pequeniña: “Parques con varias
cabanas de madeira e tamén unha casa da
árbore”
O mobiliario infantil non se reduce a
columpios e tobogáns. Un parque pode ser
un mundo enteiro se o equipamos con
casas de madeira que poidan converterse en
escolas, tendas, hospitais ou cuarteis de
extraterrestres.
* Propostas recollidas no Encontro Coruña
Pequeniña, de Xulio Ferreiro con nenos e
nenas da cidade, nas que presentaron as
súas propostas para o programa da Marea
Atlántica.
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UNHA
CIDADE DE
CORES
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#CoruñaDiversa

1

Elaboración dun Plan de Inmigración e
Xestión da Diversidade do Concello da
Coruña impulsado desde a Unidade de
Atención ás Migracións Internacionais
(UAMI) e que conte coa participación dos
axentes implicados na xestión das
diversidades e coa veciñanza con
experiencia migratoria.

2

Aumento no número de recursos
humanos e técnicos de atención da
Unidade de Atención ás Migracións
Internacionais (UAMI) para que deixen de
ser servizos unipersoais e, así, incrementar
a atención cidadá e a resposta ás
demandas dos veciños e veciñas
procedentes do estranxeiro.

3

Creación do Informe de Veciñanza
dirixido á poboación estranxeira. Os
servizos xurídicos da Unidade de Atención
ás Migracións (UAMI) xunto coas unidades
de Servizos Sociais poderán emitir un
informe a petición da persoa interesada
para acreditar o arraigo na cidade da
Coruña como veciños e veciñas.
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5

Un cemiterio que tamén teña en conta a
diversidade. A pluralidade da Coruña
queda patente incluso no ámbito relixioso
e espiritual, motivo polo que
habilitaremos un espazo de enterramento
que atenda ás necesidades das diversas
relixións da cidade.
Fomento da participación e toma de
decisións por parte das comunidades
diversas da cidade. Necesitamos que a
veciñanza migrante se sinta e actúe como
o que é: cidadanía de pleno dereito. Por
iso, poremos en marcha mecanismos de
aproximación a estes colectivos, tanto
mediante axentes de mediación cultural
como entidades do terceiro sector.

A riqueza da Coruña radica na
súa pluralidade. A
administración local debe ter
as ferramentas necesarias para
poder responder ás
necesidades de todas as
veciñas, tamén das que non
naceron na nosa cidade pero
que son parte indispensable.
Os servizos públicos teñen a
obriga de contar con recursos
necesarios para favorecer a
inclusión e o acollemento de
toda a cidadanía.
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UNHA
CIDADE
FEMINISTA
#CoruñaFeminista

A cidade da Coruña amosou na
rúa que o feminismo e a
liberdade sexual e afectiva son
imprescindibles para a vida. Por
iso creamos unha Concellería de
Igualdade e loitamos por dar
resposta ás demandas das
mulleres e dos colectivos
LGTBQI+ con iniciativas coma a
Escola de Empoderamento
Feminista e o Espazo de
Diversidade Sexual e Identidade
de Xénero, e desenvolvendo
medidas coma o Plan de
Igualdade do Concello da
Coruña. Queremos continuar ese
camiño co obxectivo de lograr
unha cidade libre de violencias
machistas, corresponsable nos
coidados e integradora, que
colabore na visibilización e
sensibilización da igualdade.
Queremos seguir traballando no
respecto pola diversidade e a
liberdade sexual e o fomento de
políticas e medidas que
garantan a igualdade nos
espazos públicos e nos privados.
Para a Marea Atlántica, as
políticas de xénero non son un
brinde ao sol. Son unha
realidade que vén acompañada
de orzamento para continuar
actuando de forma transversal,
inundando de feminismo toda a
acción do goberno, para que
tamén se vexa reflectido na rúa.
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Creación da Casa das Mulleres “Marcela e
Elisa”. Un espazo que será sede da Escola
de Empoderamento Feminista. Ademais,
contará con instalacións a dispor para o
tecido asociativo feminista e de mulleres
na cidade, acollerá o Espazo de
Diversidade Sexual e Identidades de
Xénero, o servizo de canguraxe e o Centro
de Infomación á Muller (CIM).
Aumento progresivo dos recursos
destinados á igualdade de xénero ata
acadar un mínimo do 1% do total ao final
do mandato e incorporación da
perspectiva de xénero na elaboración dos
orzamentos municipais.

3

Ampliación do servizo de canguraxe, que
terá máis orzamento para fomentar a
corresponsabilidade e a atención pública
no coidado dos e das nenas. Regularase
mediante unha ordenanza.

4

Incremento dos recursos humanos de
atención do Centro de Información á
Muller (CIM). Ampliarase tamén a
formación para a prevención de todo tipo
de violencias contra as mulleres a través
do programa Coruña Educa.

5

Elaboración do IV Plan de Igualdade do
Concello da Coruña e reforzo dos recursos
económicos e técnicos do Observatorio
Municipal de Igualdade e Diversidade.

6

Consolidación da programación da
Escola de Empoderamento Feminista
para fomentar a participación e creación
de redes horizontais de mulleres.

7

Incremento das axudas destinadas á
prevención da violencia de xénero,
sociedade diversa e educación para a
cidadanía global para afondar na
promoción do traballo do tecido
asociativo feminista.

8

Ampliación dos programas de
visibilización, sensibilización,
empoderamento e organización dirixidos
á comunidade LGTBIQ+. Consolidación
do Espazo de Diversidade Sexual e
Identidades de Xénero para lograr unha
cidade na que a diversidade e a liberdade
afectivo-sexual e de xénero sexan dereitos
garantidos.

9

Desenvolvemento de medidas para
mellorar a inclusión das mulleres en
situación de vulnerabilidade na cidade.
Elaboración de programas específicos
dirixidos a este conxunto de mulleres que
pola súa interseccionalidade acumulan
desvantaxes que lles impiden exercer a
súa cidadanía de pleno dereito.

10

Campaña de difusión e información dos
servizos municipais, programas e axudas
en igualdade e diversidade de xénero.
Sempre é preciso reforzar e garantir o
aceso á información, especialmente dos
colectivos máis desfavorecidos para o
exercicio dunha cidadanía activa.

programa2019.mareatlantica.org
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#CoruñaSegura

1
2
3

4

5

Elaboración dun Plan Director 20202030 da Policía Local.
Consolidación da Unidade de Xestión
Policial da Diversidade e a Unidade de
Violencia de Xénero.
Modernización da infraestrutura
tecnolóxica e actualización de equipos da
Policía Local que contribúan a garantir a
seguridade cidadá, sobre todo en materia
de atestados e seguridade viaria.
Creación dun amplo Centro de
Operacións e sede da Policía Municipal
da Coruña na actual localización da
estación de autobuses, condicionado ao
desenvolvemento da estación intermodal
e á construción, por parte da Xunta de
Galicia, do edificio da nova estación de
autobuses da Coruña.
Posta en marcha dun equipo de
mediación para a resolución de conflitos,
que segue a liña de acompañamento
cidadá no espazo público para garantir a
seguridade das persoas e a boa
convivencia.
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6

Redacción dun Regulamento do Servizo
de Extinción de Incendios e Salvamento
(SEIS) que consolide, organice e complete
toda a normativa e acordos existentes.

7

Comarcalización do Parque de
Bombeiros, para o que é imprescindible a
colaboración coa Xunta de Galicia e cos
concellos limítrofes.

8

Acondicionamento para a accesibilidade
universal e mellora da infraestrutura do
Parque de Bombeiros coa construción
dunha torre de prácticas que favoreza o
adestramento integral e individualizado e
a práctica de rescate en altura. Tamén se
acometerá a modernización dos medios
tecnolóxicos dispoñibles, coma os drons
lixeiros que darán servizo á área de
seguridade cidadá no seu conxunto.

9

No ámbito da Protección Civil levaranse a
cabo medidas para dotar este servizo de
máis medios. Entre eles, a adquisición
dunha ambulancia asistencial e a posta
en marcha dunha aplicación informática
para o voluntariado de Protección Civil.

A Marea Atlántica entende a
seguridade dun xeito integral,
en termos de protección social.
Non se trata simplemente dun
conxunto de medidas ou
recursos materiais e humanos
para evitar o delito e garantir a
orde pública. Os corpos de
seguridade e emerxencias
deben estar concibidos para
velar polas condicións de vida
básicas das persoas,
recoñecendo a súa dignidade e
favorecendo ás máis
vulnerables. A implantación do
Programa para a Identificación
Policial Eficaz (PIPE), para
garantir as identificacións con
respecto á diversidade e evitar
nesgos racistas, ou o protocolo
para a atención de delitos de
odio, foron pasos dados nestes
catro anos cara a unha
seguridade baseada nos
coidados das persoas. Partindo
do enorme valor que teñen os
recursos humanos da Policía
Local, do Servizo de Extinción
de Incendios e Salvamento e o
Servizo de Protección Civil,
resulta preciso dotalos dos
medios materiais, tecnolóxicos
e humanos adicionais para
acometer as súas funcións.
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UNHA
CIDADE NA
QUE
CONFIAR
#CoruñaResponde

Nos vindeiros catro anos, o
Concello da Coruña vai
responder de xeito máis directo
e áxil ás necesidades das
persoas. Durante o primeiro
mandato, a través das
diferentes canles de
comunicación e relación coa
veciñanza, puidemos coñecer a
necesidade que existe de
mellorar a relación entre a
administración e a cidadanía,
facilitando os procesos,
unificando trámites e
achegando os servizos aos
barrios e á xente a través da
tecnoloxía. Afondaremos nese
achegamento con novas
ferramentas, novos servizos e
máis recursos para que esa
comunicación sexa cada vez
máis directa e bidireccional.
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Creación de tres Xanelas Únicas, tres
grandes Centros de Atención Integral á
Cidadanía para garantir a
descentralización, nos tres barrios máis
poboados da Coruña. Situaranse no Ágora,
en María Pita e no novo edificio
administrativo da Antiga Fábrica de
Tabacos, onde se creará unha nova oficina
de atención cidadá integral cun novo
rexistro.
Mellora do servizo de atención telefónica
do 010. De cara a que o Concello sexa
unha administración aínda máis próxima,
aumentaremos o orzamento e o persoal
que atende o teléfono de atención cidadá.
Trátase dun dos servizos mellor valorados
pola cidadanía e que incrementa os seus
recursos para mellorar aínda máis a
calidade da súa atención.
Posta en marcha dun punto de atención a
entidades no Ágora, un espazo no que as
entidades sen ánimo de lucro da cidade
poderán asesorarse e recibir
acompañamento para solicitar axudas,
sinatura de convenios, participación en
proxectos, desenvolvemento de ideas,
etc.

4

Descentralización e ampliación da Escola
de Participación. Aumentaremos os
recursos, o número de talleres e cursos e
os estenderemos polos barrios para que a
veciñanza reciba a formación que necesita
para crear entidades, aprender a
xestionalas, conseguir recursos, comunicar
os seus proxectos, captar persoas
voluntarias e socias, mellorar na súa
xestión ou desenvolver proxectos.

5

Nova normativa de uso dos espazos
públicos e as instalacións municipais que
facilite as xestións e o acceso por parte da
veciñanza, que posibilite tanto a
tramitación electrónica como a presencial,
reduza a tramitación e os custos asociados
e sistematice todas as modalidades.

6

Mellora da atención ás persoas
contribuíntes, incrementando as
facilidades de pago introducidas neste
mandato e modernizando a
administración tributaria local,
simplificando o conxunto de taxas locais,
racionalizando e reducindo as existentes
na actualidade, mellorando a información
e avanzando cara á dixitalización plena
das relacións coa cidadanía e potenciando
o uso dos medios de pago dixitais. Posta
en marcha do calendario fiscal á carta.
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DIXITAL
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#CoruñaConecta

1

Garantía dos dereitos dixitais. Creación
dunha carta de dereitos dixitais á conexión
(acceso á rede), á non discriminación
(algoritmos transparentes e reproducibles)
e á privacidade dos datos persoais. Irá
acompañada do fomento destes
principios en todas as iniciativas de
innovación pública, como a tarxeta cidadá
accesible e social (Millennium Próxima, a
través de códigos QR).

2

Incorporación á iniciativa das Cidades
polos Dereitos Dixitais, liderada por Nova
York, Ámsterdam e Barcelona. O
obxectivo é compartir e aprender, pero
tamén aportar ideas e prácticas, para que
os procesos tecnolóxicos non mingüen
dereitos nin apuntalen procesos de
opacidade e discriminación, senón que
fortalezan os dereitos cidadáns.

3

Alfabetización dixital. Non queremos que
ninguén quede atrás, tampouco no
contacto coas novas tecnoloxías, polo que
garantiremos o dereito á aprendizaxe
continua a través dos medios dixitais e o
impulso de programas de alfabetización
dixital. Facilitaremos o acceso a internet
de calidade e gratuíto en todas as
instalacións públicas do Concello.

xulio2019.gal
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5

Reforzo dos procesos de innovación
tecnolóxica con colaboracións públicoprivadas baseadas na accesibilidade, a
responsabilidade, o beneficio público e a
transparencia. O Concello será exemplo e
guía neste eido.
Soberanía tecnolóxica en todas as
actividades internas e na infraestrutura
municipal. Para isto impulsaremos unha
sede electrónica accesible e avanzaremos
na licitación electrónica e na compra
pública innovadora e responsable, con
criterios sociais e éticos, transparente e
accesible ás pemes. Ademais, temos un
compromiso co software libre e os datos
abertos para resolver, en colaboración cos
actores locais de innovación, os retos da
cidadanía do futuro.

A estratexia de innovación
tecnolóxica no Concello que
iniciou a Marea Atlántica
precisa de continuidade. A
investigación e a innovación
son imprescindibles para
desenvolver novas aplicacións
que poidan facilitarnos a vida,
o contacto cos demais e a
transparencia das
administracións públicas.
Cremos que estas
infraestruturas tecnolóxicas
deben responder a intereses do
ben común e contribuír á
mellora da calidade de vida,
utilizando estándares abertos,
procesos auditables e
metodoloxías transparentes e
accesibles. No segundo
mandato, levaremos a cabo
iniciativas para achegar a
administración á cidadanía e
liderar a aposta polos dereitos
dixitais, potenciar solucións
innovadoras en colaboración
co ecosistema tecnolóxico e
empresarial local e avanzar na
soberanía tecnolóxica do
Concello, coa implantación de
software libre e en código
aberto ou o desenvolvemento
de proxectos que favorezan a
economía social.
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UNHA
CIDADE
CON
FUTURO
#CoruñaMocidade

A Marea Atlántica quere poñer
no centro a mocidade, un
colectivo historicamente
abandonado polos gobernos
locais e que merece unha
atención integral e transversal, a
través de políticas públicas
xurdidas desde todas as áreas
do goberno. Impulsaremos un
gran equipamento para a
mocidade, o Parque do
Metrosidero, crearemos unha
rede de información e
dinamización e apostaremos por
políticas de emprego, turismo,
vivenda e mobilidade específicas
para a xente moza. Un dos
grandes retos do segundo
mandato será abrir novos
espazos e facilitar o acceso nos
existentes. Na Coruña chove e fai
vento e a veciñanza precisa de
prazas cubertas, abertas,
confortables, de libre uso,
gratuítas e para todas as
persoas. Os modelos de xestión
dos Espazos TEUs, das Naves do
Metrosidero e do Remanso serán
as referencias á hora de facilitar
a accesibilidade para as persoas
no uso dos espazos públicos.
Tamén avanzaremos na
descentralización e incremento
de recursos para programas en
marcha e na súa adecuación ás
necesidades das persoas mozas.
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1

Parque do Metrosidero. O primeiro
espazo creado por e para a mocidade na
Coruña, nunha parcela céntrica, libre, aberta
e de uso común. Un proxecto co-xestionado
entre a cidadanía e a administración. Un
espazo fácil de usar e no que a mocidade
poderá organizar actividades libremente e
de xeito gratuíto e áxil.

2

Albergue no Parque do Metrosidero. A
Coruña precisa dun albergue para ofrecer
unha alternativa de aloxamento
económico e adecuado á mobilidade
internacional de mozas e mozos, as
persoas peregrinas e ao turismo en xeral.

3

Construción do pavillón de Catro
Camiños, un espazo ben conectado coa
área metropolitana a través de transporte
público. Terá dous andares que
funcionarán de xeito independente e que
estarán dotados de recursos para prácticas
artísticas e culturais. O pavillón será
ademais un espazo para o barrio, aberto a
toda a veciñanza.

4

5

Novos Espazos de Dinamización Xuvenil
nos barrios. Despois do éxito do proxecto
piloto na Sagrada Familia, ampliaremos de
xeito progresivo esta medida a outros
barrios para crear unha rede de espazos
de dinamización xuvenil, con persoal
especializado que acompañe á mocidade.

6

Creación da Rede de Información
Xuvenil, como resultado da
descentralización do actual Centro
Municipal de Información Xuvenil (CMIX),
que se sitúa no Fórum, sumando dúas
novas ubicacións, no Centro Ágora e no
Metrosidero.

7

Recuperación do sistema de bolsas das
Antenas Xuvenís. Mellora do programa
para ofrecer ás persoas que participen a
tecnoloxía necesaria, con dispositivos
dixitais, para dinamizar a información
xuvenil nos centros de ensino.

8

Ampliación e descentralización do
programa Nocturnia para achegar
alternativas de ocio a todos os distritos.

9

Programa de axuda ao alugueiro para a
mocidade. Un dos grandes problemas
para a mocidade é a súa emancipación,
polas dificultades para incorporarse ao
mundo laboral e acceder á vivenda. Fronte
á subida do prezo do alugueiro, crearemos
un programa de axudas ao alugueiro para
menores de 30 anos.

10

Creación de novos públicos entre a
mocidade para os equipamentos
culturais e deportivos, cun novo horario
nocturno e unha política de taxas a prezos
simbólicos e reducidos que favoreza o seu
uso por novas franxas de idade.

Descentralización dos Locais de Ensaio.
Está previsto descentralizar o programa a
outros barrios da cidade e abrilo a grupos
de idade máis amplos.

programa2019.mareatlantica.org
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1

2

Centro de Innovación Social no Ágora.
Imos trasladar o servizo de Participación
Cidadá e Innovación Democrática ao
Centro Ágora, que contará así con toda
unha serie de proxectos e servizos de
innovación social e que dará servizo ao
barrio, á cidade e á área metropolitana.
Posta en marcha das Propostas Cidadás.
A veciñanza terá a oportunidade de
realizar e escoller, a través da plataforma
A Porta Aberta, unha proposta sobre unha
temática que lle interese ou preocupe
para que o Concello a leve a cabo. As
propostas deberán conseguir primeiro
apoios suficientes para chegar á fase de
votación cidadá.

3

Normativa colaborativa. A participación
da cidadanía ampliarase tamén á
confección da normativa local. A través da
Porta Aberta, toda a veciñanza poderá
achegar ideas no proceso de aprobación
de ordenanzas municipais, regulamentos
e outros documentos desa natureza.

4

Deseño colaborativo do espazo público.
As áreas de ocio e lecer serán pensadas e
deseñadas de xeito colectivo entre
persoas usuarias, persoal técnico
municipal, persoal experto, comunidade
educativa, cidadanía, entidades veciñais,
colectivos informais e demais persoas
afectadas e interesadas, tomando como
referencia procesos como “O Noso Patio”
ou a área de xogos da Praza da Tolerancia.

xulio2019.gal

5

Dous novos TEUs en Durmideiras e
Monte Alto. Ampliaremos a rede de
espazos públicos abertos ao uso cidadán
nestes barrios da cidade, despois da boa
acollida dos TEUs de Faro de Oza e Novo
Mesoiro. Imos facer crecer esta rede por
toda a cidade co obxectivo de impulsar un
equipamento deste tipo por distrito.

6

Continuar instando o Goberno do Estado
a ceder definitivamente o Edificio do
Antigo Cárcere Provincial da Coruña para
a cidade así como a dotación económica
para a súa rehabilitación integral.

7

Concorrencia competitiva para a cesión
de espazos municipais. Realizaremos
unha convocatoria transparente e pública
para a cesión de locais municipais a
entidades sen ánimo de lucro, ao tempo
que fomentaremos o seu uso compartido
e a corresponsabilidade. O inventario de
locais municipais e o estado de cada unha
das cesións poderá consultarse online,
nunha web actualizada.

8

Impulso ás axudas de innovación social e
aos recursos destinados a proxectos no
marco do Laboratorio Cidadán (Co-Lab)
para proxectos que teñan por obxectivo
mellorar a vida das persoas.

A Marea Atlántica naceu para
poñer ás persoas no centro das
políticas públicas. Non só as
persoas en risco de exclusión,
nin as persoas con diversidade,
nin os colectivos vulnerables,
que tamén, senón todas as
persoas. A nosa meta é que
toda a veciñanza, sexa cal sexa
a súa orixe ou o seu nivel
económico, sen restricións,
poida sentirse parte no traballo
do Concello da Coruña e na
construción da cidade do
futuro. Por iso, un dos eixos do
segundo mandato será, como
xa o foi no primeiro, a
participación cidadá, unha
porta á innovación
democrática que vai seguir
aberta, e que xa nunca máis se
poderá pechar.
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