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O Foro Cívico da Terceira Idade de 
Ferrol é un órgano de participación 
ao amparo do Regulamento de 
Participación Cidadá aprobado polo 
Pleno do Concello de Ferrol o 9 de 
xullo de 2009. 

Concíbese como un espazo de consulta, 
debate e formulación de propostas en 
relación ao tema a tratar. Neste caso, 
calquera cuestión en relación ás persoas de 
maior idade do termo municipal de Ferrol.

O presente documento foi realizado coa 
finalidade de servir de guía de traballo para 
a Comisión Permanente do Foro Cívico da 
Terceira Idade de Ferrol.
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PROCESO PARTICIPATIVO
Para dar forma a este órgano tivo lugar un proceso participativo que  foi presentado o 
venres 5 de maio no local da asociación veciñal San Xoán de Filgueira-Bertón. 

Ademais, esta foi tamén unha ocasión para que todas aquelas persoas presentes 
interesadas en tomar parte neste proceso, se inscribirán, e así comezar a creación dunha 
base de datos destas, ás cales convidar a cada un dos encontros a realizar e  informar 
das novidades do proceso. Así pois, a relación de datas e encontros realizados é a que 
segue:

DATA LUGAR EVENTO

19/05/2017 Centro de Maiores da R/ Río Xubia 1º encontro

26/05/2017
Local da asociación veciñal San 
Salvador de Serantes

2º encontro

02/05/2017 Centro Cívico de San Pablo 3º encontro

22/06/2017 Centro de Día de Caranza 4º encontro

07/07/2017 Antigo Hospicio Plenario

28/07/2017 Casa do Concello
Sesión de constitución da Comisión 
Permanente

Os 4 encontros participativos realizados estiveron dirixidos a todas as persoas que son 
usuarias habituais dos locais nos cales tiveron lugar, mais, agás o realizado no Centro 
de Día de Caranza o cal só estivo dirixido ás persoas usuarias do mesmo, os restantes 
estiveron tamén abertos á participación de todas aquelas outras persoas que desexaran 
participar. Así, na totalidade de encontros realizados contabilizáronse un total de 
140 asistentes.

A finalidade deste proceso participativo previo foi a de realizar unha aproximación a 
cal é, a entender das persoas participantes, a situación, necesidades e demandas, 
das persoas máis maiores de Ferrol. Así, os catro encontros participativos realizados 
consistiron en ocasións nas cales as persoas presentes podían propoñer ideas, suxerir 
modificacións, aportar opinións ou achegar información de utilidade para facer de Ferrol 
un lugar máis amable para as persoas máis maiores. 

Nestes 4 encontros empregouse a mesma dinámica de participación e metodoloxía de 
traballo:

• Organización das persoas participantes en grupos de entre 5 e 15 persoas.
• Breve presentación e explicación do obxectivo do encontro.
• Nunha primeira parte da dia dinámica, pedíuselles que, de forma individual, pensasen 

naquilo que lles gustaba de Ferrol e naquilo que non.
• A continuación, as ideas consensuáronse co grupo. Isto deu lugar ás secuencias 

“De Ferrol GÚSTAME…” e “De Ferrol NON ME GUSTA…”. Así, nesta segunda parte, 
as persoas aportaron ao grupo aquelas opinións sobre algo positivo de Ferrol e 
ben valorado polas persoas maiores para a súa calidade de vida, e polo tanto, a 
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seguir mantendo; e por outra banda, aquelas cuestións que pensaban que sería 
recomendable acatar para facer de Ferrol un lugar máis cómodo e de mellor benestar 
para a xente de maior idade.

• Cada un dos grupos de persoas estivo asistido por unha persoa facilitadora, tanto do 
equipo técnico encargado do desenvolvemento deste proceso como polo persoal 
dos centros de maiores que acompañaban a algunhas das persoas asistentes nos 
distintos encontros. 

• Cada unha das aportacións das persoas dos grupos foi anotada nas fichas “De Ferrol 
GÚSTAME” ou “De Ferrol NON ME GUSTA”, segundo correspondese, e colocadas nun 
lugar visible da sala.

• Como peche, fíxose unha lectura xeral de todas as achegas recollidas na sesión.

A realización destes catro encontros participativos permitiu contar cunha abundante 
cantidade de achegas. O tratamento de todas estas, así como a formulación de 
alternativas para dar resposta a aquelas cuestións formuladas como necesidades de 
mellora, é posible no marco dun órgano de participación como o Foro Cívico da 
Terceira Idade. Así pois, tal e como dispón o Regulamento de Participación Cidadá de 
Ferrol, para a creación deste órgano competía a celebración dun Plenario no cal tratar, 
reflexionar e debater propostas. Este tivo lugar o 7 de xullo, no Antigo Hospicio de Ferrol, 
e ao igual que a maioría dos encontros previos, estivo aberto á participación de calquera 
persoa que desexara tomar parte no mesmo. 

Así pois, a celebración do I Foro Cívico da Terceira Idade de Ferrol foi deseñada 
como unha ocasión na cal dar a coñecer os resultados do proceso participativo 
previo, é dicir, a síntese das achegas recollidas, coa finalidade de ser validadas e 
propoñer posibles alternativas de solución daquelas que referían requirimentos de 
mellora. Igualmente, tal e como esixe tamén a norma reguladora, un Foro debe funcionar 
tanto en Plenario como en comisións de traballo. Así pois, a dinámica de participación 
empregada para esta ocasión foi deseñada atendendo a estes requisitos: a totalidade 
de persoas participantes, arredor da vintena, foron organizadas en grupos de entre 5 e 8 
persoas. Cada unha das persoas do equipo técnico encargado do desenvolvemento da 
sesión encargábase do tratamento dun tema concreto dos cinco seguintes: 

   Actividades e lecer
   Equipamentos
   Espazo público
   Mobilidade 
   Asistencia social

Cada unha das persoas facilitadoras debía adicar 15 minutos a tratar o tema 
correspondente con cada un dos grupos, de xeito que, mediante o emprego dunha 
dinámica rotatoria, todos os grupos trataban todos os temas que correspondían. 
Durante eses 15 minutos, a persoa encargada do tratamento de cada un dos temas 
debía expoñer a síntese das achegas recollidas sobre o mesmo e fomentar a conversa 
grupal coa finalidade de validalas e dar pé ao xurdimento de propostas para solventar as 
necesidades de mellora.
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 Fotografías tomadas durante o proceso participativo.

A relación de temas a tratar é resultado de clasificar a totalidade de achegas recollidas nos 
catro encontros participativos realizados. Cada unha das mesmas facía referencia a unha 
proposta ou opinión sobre un aspecto concreto, e atendendo a un criterio de semellanza 
entre estes aspectos, foi posible a agrupación de todas elas nos cinco bloques temáticos 
anteriormente expostos.
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COMISIÓN DE SEGUIMENTO
O Regulamento de Participación Cidadá recolle tamén que un Foro Cívico terá 
continuidade no tempo por medio dunha Comisión que realizará as funcións de 
seguimento das decisión adoptadas. 

Así pois, a celebración do Plenario serviu tamén para que todas aquelas persoas ou 
entidades que desexaran formar parte da mesma asinaran o seu interese. Todas as 
persoas asinantes foron convocadas a unha sesión de constitución de dita Comisión, a 
celebrar o 28 de xullo de 2017, na cal acordar cal será o funcionamento interno deste 
órgano. Ademais, calquera outra persoa ou entidade con interese en integrarse en dita 
Comisión, tiña a posibilidade de comunicalo e formalizar a súa incorporación ata a data 
de constitución da mesma. 

A totalidade de achegas recollidas e a súa validación na celebración do Plenario serven 
como guía de traballo para a Comisión Permanente, sendo a función desta a de velar 
porque as accións acordadas se leven a cabo, ou no seu defecto, se procuren alternativas 
que dean solución ás necesidades detectadas. Así pois, a continuación preséntase unha 
síntese explicativa da totalidade das achegas recollidas segundo a clasificación 
realizada, xunto cunha relación de posibles xeitos de solución recollida na celebración do 
Plenario, que pode servir como punto de partida para o traballo a realizar pola Comisión 
Permanente.
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SÍNTESE EXPLICATIVA

 Actividades e lecer 

As actividades de lecer ou calquera outro tipo que supoñan un envellecemento 
activo son moi ben valoradas por parte de todas as persoas participantes nos 
encontros, case máis que pola actividade en si, polo feito de compartir momentos 
con outras persoas e estar en compañía. Sen embargo, opínase que moitas das 
veces a oferta municipal está pouco publicitada, o que leva á pouca participación e que 
as persoas, por non saber delas, non asistan e permanezan nas súas casas. Hai persoas 
que non saben onde procurar a información para coñecer a oferta de actividades coas 
que ocupar o tempo de lecer, ou que non teñen hábitos de lectura, como por exemplo a 
prensa, e acaban desinformadas e illadas.

Por outra banda, algunhas das persoas participantes opinan que as actividades para a 
xente maior se cobran e que non debera ser así. Isto é máis habitual naqueles casos en 
que as actividades están organizadas por algunha asociación, as cales consideran que 
os recursos económicos, propios e de subvención, non abondan para dar cobertura ao 
coste das actividades. 

En resumo, opínase que debe fomentarse a oferta de actividades para a xente maior, o 
cal se engade ao xa apuntado anteriormente sobre a existencia de locais sociais activos 
para que as persoas de maior idade desfruten do seu tempo. Así pois, as principais 
propostas formuladas, encamiñadas a mellorar este aspecto son:

Deslocalizar as actividades que se realizan dende o Concello, coa finalidade 
de crear oferta en distintos puntos do municipio e evitar o continuo desprazamento 
de persoas residentes en determinados territorios carentes de actividades.

Contratar persoas que teñan como labor a dinamización do rural e dos centros 
sociais.

Realizar un estudo en colaboración coas asociacións do rural para coñecer cantas 
persoas maiores toman parte nas actividades.

Dispoñer dun medio de transporte público que facilite a asistencia ás actividades 
e a outras opcións de lecer como as praias.

Realizar campamentos para persoas maiores, o que tamén pode axudar ao 
respiro familiar.

Aumentar e mellorar a difusión e publicidade das actividades organizadas polo 
Concello.
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 Equipamentos

En xeral opínase que o concello de Ferrol conta cun bo número de instalacións de 
uso público que permiten ser empregadas para diferentes actividades. Os locais de 
uso social, tales como os centros cívicos ou os centros de maiores, son recursos 
moi ben valorados polas persoas máis maiores dado que facilitan a relación entre 
as mesmas e contribúen a un envellecemento activo.

Sen embargo, maniféstase que hai algúns espazos infrautilizados e noutros casos, como 
na zona de Caranza, hai carencia de espazos deste tipo. Por outro lado, demándanse 
melloras en varios dos espazos xa existentes para facelos máis adaptados ás actividades 
que neles teñen lugar: iluminación, amplitude, disposición de cadeiras e mesas ou arranxo 
destas cando se atopan en mal estado, e en xeral, calquera mellora necesaria para o 
mantemento e bo uso das instalacións.

Por outro lado, opínase que o bares cumpren unha función importante nos locais 
sociais porque fomentan a asistencia a este espazo, e polo tanto, un maior número de 
persoas usuarias. “O feito de tomar un café invita a pasar o tempo”, e de non haber onde 
consumilo, as persoas maiores optan por outros establecementos.

Ademais do anterior, maniféstase tamén que “as persoas do rural teñen dificultades para 
desprazarse” e os puntos de encontro están moi distantes no rural, o que inflúe na 
asistencia aos locais sociais. Nestes casos, de non contar cunha persoa que axude no 
desprazamento, as persoas maiores non participan dos eventos sociais. A entender das 
persoas participantes, todo isto aumenta a dependencia e soidade das persoas de maior 
idade. 

Á vista destas circunstancias, as persoas participantes aportaron diferentes opinións e 
propostas de solución:

Conservación dos actuais centros de reunión social para poder facer un bo uso 
dos mesmos.

Acondicionamento dos locais sociais “para que as persoas maiores poidan 
pasar o tempo alí: espazo para falar, tomar un café, facer actividades, etc., e así 
poder chegar a ser verdadeiros centros de integración. Se os locais se dispoñen 
dos medios precisos, son un bo mecanismo de transición entre un local social e un 
centro de día, o que posibilita unha mellor adaptación”.

Adaptación dos locais sociais ás necesidades de conciliación das familias, o 
cal pode ademais servir, como no caso anterior, como ferramenta de transición de 
cara aos centros de día. Evitar que os locais sociais sexan só locais para persoas 
maiores, procurando o seu emprego por parte de persoas doutras idades, e polo 
tanto fomentado unha relación interxeracional. 

Contar cunha rede de “Dinamizadoras/es do rural” para activar os locais 
sociais daquelas zonas que están fóra do ámbito urbano, e polo tanto, están máis 
afastados doutras dotacións e servizos existentes neste.
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Contar cun autobús para que as persoas habituadas a usar un local poidan 
participar nas actividades doutro centro de lecer, beneficiándose así da oferta 
de servizos doutras zonas e minguando as carencias de ocio.

 Espazo público

As achegas relacionadas con suxestións de mellora do espazo público son as 
máis numerosas. Por unha banda, é altamente requirido o arranxo da beirarrúas que 
se atopan en mal estado, por exemplo, con baldosas rotas. En opinión das persoas 
maiores, cuestións coma esta dificultan camiñar de maneira segura e hai risco de caída. 
Isto é corroborado polo persoal dos centros de maiores que expoñen que para unha 
persoa cunha mobilidade reducida, como unha persoa maior, estas cuestións afectan á 
dependencia de persoa maior: se se produce unha caída na rúa, en futuras ocasións esa 
persoa temerá volver saír soa á rúa por se volve acontecer e “para evitar molestar” pola 
asistencia que requira. Ademais, un mal estado das beirarrúas dificulta tamén o emprego 
das mesmas con cadeiras de rodas. Por outra banda tamén foron recollidas abundantes 
propostas de mellora da accesibilidade, especialmente centradas en rebaixar a altura 
das beirarrúas e aumentar o número de ramplas de acceso ás mesmas. Igualmente, foi 
considerado necesario aumentar o número de pasos de cebra, o cal dende o Concello 
xa está a ser corrixido cun plan destinado á mellora da mobilidade peonil.

Na zona rural mostrouse como necesaria a construción de máis beirarrúas e ademais 
foi tamén solicitado en numerosas ocasións o amaño das beiras dos camiños para 
deixalas libres de maleza. En opinión das persoas participantes, isto xunto coa carencia 
de beirarrúas, dificulta camiñar con seguridade e resulta perigosa a convivencia entre 
peóns e tráfico rodado.

Por outro lado, constatouse que unha das actividades que gusta á xente maior é a 
de camiñar e permanecer en compañía en espazos de esparcemento ao aire libre. 
Así, existe unha alta demanda de bancos para sentarse, tanto en parques como rúas, 
pois ou ben os que hai son insuficientes ou se atopan en mal estado, polo que se reclama 
o seu arranxo. Ademais destes, outras pezas de mobiliario urbano como as existentes 
nos parques biosaudables xurdiron en varias conversas grupais como necesitadas de 
arranxo.

Outra das cuestións que está a xerar tamén malestar é a presenza de excrementos no 
espazo público de Ferrol. Consultada co público participante cal podería ser a razón 
causante, a grande maioría das persoas manifestaron que as persoas propietarias de 
cans non recollen os excrementos destes, e non tanto que se deba a que dende os 
servizos públicos de limpeza non se fixera esta labor, que “non son quen debe facelo, 
deben facelo as persoas que teñen cans”.

Así pois, tratado todo o anterior co público participante, xunto coa clara demanda de 
subsanación do mobiliario urbano que está en mal estado e o desbroce de beiras dos 
camiños, propóñense varias alternativas para dar solucións aos problemas como os 
actualmente detectados:
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As beirarrúas de Ferrol, principalmente da zona centro, son bastante antigas e 
en opinión das persoas participantes, nunca foron ben conservadas. Isto supón 
que na actualidade sexa case máis axeitada a reconstrución das mesmas máis 
que o seu arranxo,. Suxírese que podería optarse por facelas dunha base firme e 
uniforme de formigón en lugar de baldosas.

Opínase tamén que Ferrol posúe un escaso número de bancos, polo que debería 
ampliarse a dotación deste tipo de mobiliario público. Segundo se apunta, as novas 
pezas deberían requirir pouco mantemento, xa que un rápido deterioro limitaría o 
seu uso. Por iso, suxírese a creación de bancos integrados noutros elementos do 
espazo público, por exemplo bancos de pedra ou cemento fixos. Opínase tamén 
que os bancos colocados no medio da beirarrúa dificultan a mobilidade polo que 
se suxire a colocación de bancos “de levantar” que se enganchen na parede cando 
non están a ser empregados. 

Considérase necesaria unha campaña de concienciación cidadá sobre a 
necesidade de recoller os excrementos caninos, e incluso de que se dispensen 
bolsas de maneira gratuíta para favorecer esta recollida. Dende o Concello informan 
da posta en marcha da campaña “Canvivindo”, que inclúe accións vinculadas con 
estas cuestións.

 Asistencia social

Un elevado número de persoas participantes nos encontros viven en residencias de 
maiores. A entender destas, estes espazos contan cun estigma social non acorde á 
realidade: crese que as persoas non están todo o ben atendidas que deberan e que esa 
opción de asistencia externa foi resultado dun abandono da persoa por parte da familia. 
Lonxe disto, as persoas usuarias destes centros manifestan sentirse moi a gusto e 
agradecen a existencia destes recursos. Sen embargo, segundo opinan as persoas 
participantes, Ferrol non conta no seu contexto e arredores cun número suficiente de 
prazas nos centros e residencias públicas, o que provoca desarraigo e maior dependencia 
nas persoas e familias naqueles casos en que debe optarse por unha praza máis lonxe. 
Por outra banda, opínase tamén que escasea o número de prazas públicas e que as de 
pago propio teñen un alto coste para as persoas usuarias e as súas familias, en moitos 
dos casos, inasumible. Isto provoca que para moitas familias sexa difícil a conciliación 
laboral e de atención á persoa dependente ou semidependente, dándose saturación 
no entorno familiar e unha atención de menor calidade á persoa que a necesita. Outra 
alternativa ao coidado de persoas dependentes ou semidependentes é a de persoal de 
axuda a domicilio, mais en opinión dalgunhas persoas participantes, isto non sempre é 
aceptado polas persoas maiores como a mellor opción xa que crea desconfianza “meter 
na túa casa a alguén que non coñeces”. Concíbese como un problema cultural. 

Por outra banda, en canto á existencia de axudas públicas para a atención e coidado 
de persoas maiores, opínase que falta información, e polo tanto, se están a infrautilizar 
recursos públicos que poden contribuír ao benestar da persoa que precisa a asistencia.
Finalmente, abórdanse tamén as diferencias entre o benestar das persoas maiores 
residentes na zona urbana e na zona rural. Neste sentido existen opinións contrapostas: 
hai quen considera que as persoas que residen nas zonas afastadas do centro conviven 
nun entorno de relación veciñal do que carecen aquelas que residen na zona urbana. Isto 
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crea unha solidariedade e control en positivo entre as persoas do rural que favorece a 
calidade de vida das persoas que residen nel, o cal, se opina, non ocorre na cidade, onde 
se vive en condicións de maior anonimato e menor relación coa veciñanza. Por outra 
banda, hai tamén quen opina que residir no rural supón un menor acceso aos servizos 
de benestar e saúde   fronte ao que é posible na cidade. 

Polo tanto, en relación a isto considérase que vivir nunha zona afastada do centro supón 
unha menor atención para as persoas maiores. En canto a isto, segundo manifestou o 
Xefe da Policía Local de Ferrol, nunha entrevista realizada no marco do desenvolvemento 
deste proxecto, os requirimentos de servizo na zona rural por cuestións vinculadas con 
asistencia a persoas maiores son apenas inexistentes, fronte a un número relativamente 
elevado dos que se dan no contexto urbano.

Así pois, tratada esta situación e validada polas persoas participantes no Plenario, 
xurdiron diferentes alternativas para darlle solución:

En canto á necesidade de prazas públicas, opínase que debe incrementarse o 
número destas mediante a creación de novas residencias e centros de día. Ademais, 
coa finalidade de evitar o desarraigo por ter que desprazarse para residir nun 
centro afastado da vivenda habitual anterior, considérase que debe reorganizarse o 
sistema de asignación de prazas para que unha persoa de Ferrol non teña que ir a 
outra localidade, e viceversa.

Para facer fronte á situación económica que impide usar un centro de día ou 
unha residencia, proponse a creación dun centro de día municipal a coste cero.

Para evitar consecuencias psicosociais provocadas polo feito de abandonar 
o fogar familiar para vivir nunha residencia, opínase que debe reconfigurarse o 
concepto de centro de día/residencia e tender a un modelo de piso tutelado, 
cun ambiente máis familiar.

Os problemas de conciliación das familias, que teñen como consecuencia a 
saturación destas e unha menor atención da persoa maior, proponse a realización 
de respiros familiares, aumento das axudas e recursos públicos, promoción 
sociosanitaria mediante a formación de familiares e a contratación de profesionais. 
Para que estas non sexan infrautilizadas deben ir acompañadas dunha rede de 
puntos informativos de referencia tanto online como presencial, onde obter 
resposta ás consultas formuladas, facendo tamén especial fincapé na difusión da 
información.

Proponse tamén a creación dun censo de persoas maiores que recolla a 
situación na cal esta se atopa en canto a residencia familiar, estado de saúde e 
outros datos de interese para dar resposta a posibles necesidades que teña. Isto 
permitiría coñecer a dimensión do problema xeral e xestionar mellor os recursos 
públicos.

Apúntase a creación dunha bolsa de voluntariado municipal de persoas que 
acompañen a maiores na realización de recados ou tarefas diarias, tales como 
asistir ao médico, ao banco ou realizar a compra. Este mesmo recurso podería ser 
empregado para que aquelas persoas que viven soas ou que pasan moito tempo 
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soas na casa, saian acompañadas á rúa para pasear, dispersarse e compartir 
momentos con outra xente; incluso para aquelas persoas que durante a semana 
están nun centro de día pero durante a fin de semana non realizan ningunha 
actividade fóra do fogar. En canto a esta bolsa de voluntariado, hai quen propón 
que sexan as persoas que cobran a RISGA ou outras prestacións semellantes quen 
a integren, condicionando o cobro da prestación á participación nun servizo deste 
tipo. Por outra banda, xorden outras opinións que manifestan que esa labor debe 
ser un traballo polo cal se perciba unha remuneración económica, contribuíndo así 
á creación de emprego e ao recoñecemento do traballo de coidado de persoas. 

 Mobilidade

Unha das cuestións recorrentes nos distintos encontros realizados foi a da 
mobilidade e transporte. Quedou constancia de que, especialmente para as persoas 
que residen no rural, zona altamente dispersa, resulta difícil desprazarse de maneira 
autónoma. Isto ocasiona dependencia de terceiras persoas para facer uso de recursos 
como o hospital ou o centro de día, e illamento social por non poder moverse por conta 
propia. Ademais, opínase tamén que os buses existentes non están adaptados para 
persoas con dificultades de mobilidade. En aras de solucionar esta problemática, as 
persoas participantes propoñen:

Creación dunha rede de taxis compartidos, subvencionada polo Concello.

Fomentar que as empresas de transporte adapten os vehículos ás necesidades 
de persoas con mobilidade reducida.

Así pois, o mostrado ata este punto recolle a síntese das opinións e achegas das persoas 
que tomaron parte no proceso participativo, nos cinco bloques presentados. 

Cómpre tamén facer referencia a que é moi ben valorada a existencia dun órgano de 
participación no cal tratar todas aquelas cuestións que afectan ás persoas máis maiores. 
Sen embargo, apreciase desconfianza sobre o funcionamento deste e a súa validez para 
que as propostas formuladas cheguen a levarse a cabo. Para que isto sexa posible, 
durante o transcurso deste proceso recolléronse algunhas opinións que defendían 
que este órgano participativo debera contar coa posibilidade de que as persoas que 
o compoñan teñan competencia para acordar asignación orzamentaria para aquelas 
cuestións que o consideren. Igualmente, considérase precisa unha asistencia técnica 
que facilite o funcionamento deste órgano.
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