
PROCESO PARTICIPATIVO DA MOCIDADE.

CONCELLARÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ
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1. INTRODUCIÓN

O proceso participativo desenvolto durante os meses de setembro a decembro de

2016 concibiuse como unha experiencia piloto coa que, por unha banda, achegarse desde

as  políticas  de  participación  cidadá  á  realidade  da  mocidade  ferrolá  e,  por  outra,

achegarlle  a  esa poboación  o  sentido  e  canles  de  participación  promovidas  dende o

goberno local.

A necesidade e urxencia de que as administracións locais se relacionen con esta

capa da sociedade está amplamente xustificada e argumentada. Con todo, máis unha vez

ficou  de  relevo  na  demanda  explícita  que  a  este  respecto  emanou  do Foro  Cívico

“Reiniciamos?”,  encontro  co  que  o  goberno  local  retomou  as  políticas  activas  de

participación cidadá a finais  de 2015.  Neste  espazo,  a cidadanía participante colocou

como unha das grandes necesidades o reto de facer chegar a cultura da participación ás

xeracións máis novas ao mesmo tempo que se lle proporcionaba e facilitaba o acceso á

canles de expresión previstas no Regulamento de Participación Cidadá do Concello de

Ferrol (R.P.C.).

Neste  contexto,  se  apoiou a  decisión  de desenvolver  esta  primeira  experiencia

piloto entre a poboación estudantil como mostra representativa do conxunto da mocidade

ferrolá, tamén daquela egresada do sistema educativo ou xa inmersa no mundo laboral.

A  finais  do  curso  2015-2016  comezan  os  contactos  cos  centros  de  ensino

secundario do concello buscando aqueles nos que houbese interese e motivación por

parte do profesorado para acompañar este proceso e a súa dimensión socio-educativa.

O interese e compromiso das educadoras e educadores, xunto con outros factores, foi

fundamental  na  selección  final  dos centros  participantes.  Considerouse indispensable,

como en calquera espazo deste tipo, a vontade de participar libremente destes espazos. 

A intervención dirixiuse finalmente ao alumnado de 1º de Bacharelato, arredor de

350 mozas e mozos maiores de 16 anos1, dos centros IES Carvalho Calero, IES Canido,

IES Saturnino Montojo, IES Concepción Arenal e IES Ferrol Vello.

1 16 anos é a idade mínima que establece o R.P.C. para participar dos órganos de representación.



2. DESENVOLVEMENTO DO PROCESO E TAREFAS REALIZADAS

(XUÑO-DECEMBRO 2016)

FASE I: Contacto e reunións cos centros

Fase previa  ao comezo das sesións presenciais  nos centros  co obxectivo de recoller

información para afinar na metodoloxía e seleccionar os centros con interese en participar.

DATA TAREFA

27.06/ 01.07
Rolda de chamadas ás vicedireccións dos centros explicando o sentido do
proceso e confirmando enderezos electrónicos os que enviar información
ampliada.

04/08.07.16

Visita ás instalacións dos centros de educación secundaria do concello para
confirmar a adecuación dos recursos dispoñibles.

Redacción de correo electrónico coa explicación da proposta para o seu
envío aos centros de ensino desde a Concellaría de Participación.

15.07.16 Reunión de coordinación coa Concellaría

FASE II: Sesións presenciais nos centros. Obradoiros de técnicas grupais.

Tras a primeira fase, seleccionáronse para participar 6 centros de ensino e IES Carvalho

Calero, IES Canido, IES Saturnino Montojo, IES Concepción Arenal e IES Ferrol Vello e

IES Ferrolterra. 

Nos tres últimos adaptando a intervención á súa realidade particular.  No caso do IES

Concepción  Arenal  desdobrando  a  intervención  en  3  grupos;  no  IES  Ferrol  Velo

traballando co grupo de F.P básica-Industrias alimentarias e no IES Ferrolterra adaptando

a intervención ao grupo de alumnado do Ciclo de Educación infantil.

Esta segunda fase baseouse en favorecer  adquisición  de contidos e a promoción de

valores  e  habilidades  de  participación.  Para  iso  deseñamos  un  espazo  no  que

desenvolver  unha experiencia real  de participación cidadá co obxectivo de  definir  as

áreas de interese da mocidade participante. 

Fixémolo a través de algo máis de 4 horas de traballo por grupo/centro estruturadas en 3

sesións  presenciais.  Nelas,  os  diferentes  grupos  nos  que  cada  centro  reparte  o

alumando do curso de 1 de Bacharelato traballaron de xeito conxunto.



1ª sesión (50 minutos): 

Contacto  inicial  co  grupo  no  que  presentar  os  obxectivos  do  proxecto  e  a  equipa

facilitadora  dos  espazos.  Baseada  en  coñecer  as  ideas  e  motivacións  previas  do

alumnado así como crear un bo clima grupal.

Traballamos en grupos formados por afinidade a partir da pregunta  Quen somos nós?

Orientada a definir  e tomar consciencia da súa identidade individual  e colectiva como

base da indagación e traballo sobre os seus intereses vitais.

2º sesión (100 minutos) 

Introdución  ás  políticas  de  participación  entendidas  como  dereito  social  adquirido  e

presentación do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Ferrol. Traballo e

reflexión en torno á participación social. 

Técnica  do  Open  Space  empregada  para indagar  os  temas  de  interese  en  grandes

grupos. Cada persoa coloca no medio do espazo o tema ou temas dos que quere falar ou

ten interese. Unha vez que están todos agrúpanse en categorías e cada persoa decide en

que categoría quere traballar. Fórmanse pequenos grupos que describen que hai contido

no tema e cal é o interese en traballalo. 

Finaliza a sesión con unha posta en común na que unha ou varias persoas expoñen a

información recollida no grupo.

3º sesión (100 minutos) 

Partindo dos temas de interese promovidos en cada grupo, convidamos ás participantes a

achegarse á mesa de traballo na que se vai a desenvolver cada un deles. Non pasa nada

se algún queda deserto, o importante é que quen estea nun tema sexa libremente e por

interese auténtico nese momento. 

Nesta última sesión os grupos definen propostas concretas en torno ao tema do seu

interese para ser traballadas no encontro final con outras mozas e mozos de diferentes

centros e culminar na súa transmisión ao goberno municipal.



DATA TAREFA

26.10.16 Reunión titoras IES Ricardo Carvalho Calero

26.10.16 Reunión profesorado IES Concepción Arenal

04.10.16 Rolda de Prensa

07.10.16 Sesión presencial IES Carvalho Calero

10.10.16 Sesión presencial IES Carvalho Calero

18.10.16 Sesión presencial IES Canido

19.10.16 Sesión presencial IES Saturnino Montojo

21.10.16 Sesión presencial IES Carvalho Calero

25.10.16 Sesión presencial IES Saturnino Montojo

27.10.16 Sesión presencial IES Canido

03.11.16 Sesión presencial IES Concepción Arenal

03.11.16 Reunión seguemento con concelleiro de Participación

07.11.16 Sesión presencial IES Saturnino Montojo

08.11.16 Sesión presencial IES Concepción Arenal

08.11.16 Sesión presencial IES Ferrol Vello

09.11.16 Sesión presencial IES Canido

10.11.16 Sesión presencial IES Concepción Arenal

11.11.16 Sesión presencial IES Concepción Arenal

14.11.16 Sesión presencial IES Concepción Arenal

15.11.16 Sesión presencial IES Concepción Arenal

16.11.16 Sesión presencial IES Concepción Arenal

18.11.16 Sesión presencial Reunión Orientadora IES Ferrolterra

21.11.16 Sesión presencial IES Ferrol Vello

22.11.16 Sesión presencial IES Ferrol Vello

05.12.16 Sesión presencial IES Ferrolterra



3. TEMAS DE INTERESE ENTRE A MOCIDADE PARTICIPANTE

Unha  das  chaves  que,  en  opinión  da  equipa  técnica,  se  extrae  deste  proceso  é  a

madurez, sensibilidade, rigor e interese con que a maioría de mozos e mozas colocou os

temas  que  consideraba  prioritario  abordar.  O  seu  xeito  de  presentalos,  abordalos  e

dialogar sobre eles é todo un exemplo para moitas adultas quizais menos habituadas a

debater entre posicións encontradas.

Poderiamos  estruturar  os  intereses  das  mozas  e  mozos  participantes  en  7  grandes

bloques. Os temas aparecen ordenados por grao de interese estimado polo número de

voluntarias de cada centro dispostas a promover o tema nun espazo colectivo2

1. IGUALDADE E DIVERSIDADE 2. CULTURA E LECER

Apareceu en todos os centros e oriéntase 

tanto á defensa e promoción dos dereitos 

das mulleres como o respecto pola 

diversidade (xéneros, sexual, étnica, etc.). 

Tamén fai referencia á loita contra o acoso 

escolar. 

É un tema presente con moita forza. 

Presente tamén en todos os centros e 

relacionado coa percepción dunha 

carencia de espazos e actividades que 

satisfagan as súas necesidades e desexos

específicos de cultura e lecer. 

3. SISTEMA EDUCATIVO 4. MEDIO AMBIENTE

Moi presente xa que as sesións se 

desenvolveron nun contexto de 

contestación á LOMCE. As medidas que 

establecía, como a reválida, afectaban 

directamente ao alumando de 1º de BAC. 

Mais aparecía tamén nun sentido máis 

amplo e referido ao tipo de ensinanza 

recibida, contidos e valores, á relación co 

profesorado, etc.

Presente con forza en dous centros, 

Carvalho Calero de Caranza e Concepción

Arenal, e baseada fundamentalmente en 

temas globais ( consumismo, residuos, 

cambio climático, biodiversidade, 

abandono e maltrato, etc.) e noutros de 

especial impacto local como o  

saneamento da ría.

2 O caso do IES Ferrol Vello non se contempla para esta análise xa que se traballou con un grupo dun perfil diferente 
ao dos outros centros e do que só saíron 2 participantes e ningún tema específico. Tampouco o do IES Ferrolterra no
que se traballou con alumnado de Ed. Infantil e o seu rol como acompañantes do proceso.



5. URBANISMO E MOBILIDADE 6. ECONOMÍA E EMPREGO

Colocado en dous centros, Carvalho 

Calero e Saturnino Montojo, en referencia 

tanto á precariedade do estado das rúas 

(pavimentos, falta mobiliario urbano, etc.) 

como á mobilidade (peonalización e 

mellora do trasporte público).

Tema que sae en tres centros, Carvalho 

Calero, Canido e Concepción Arenal, e 

que recolle tanto a preocupación pola falta 

de oportunidades de traballo digno que lles

espera como pola situación de 

precariedade actual da economía local e 

das situación de pobreza.

7. OUTROS

Temas nos que as mozas e mozos promotores tiñan a suficiente enerxía e motivación 

co tema como para levalos, para continuar a súa análise, a un espazo colectivo.

- Donald Trump. Destaca como tema a preocupación pola súa vitoria nas eleccións do 8

de novembro. Consideramos que, xunto con un interese xenuíno pola situación política 

internacional (tamén aparecía o DAES como preocupación) o efecto dos medios de 

comunicación e a celebración das sesións na mesma semana da elección condicionou 

a forza coa que apareceu o tema. 

- Deportes

- Sistema político

- Unidade de España

- Conflito Lingüístico

 FASE III: Asemblea Xeral. Foro da Mocidade.

Nesta  fase  desenvolvéronse  as  tarefas  de  coordinación  e  loxística  precisas  para  a

axeitada convocatoria e celebración do encontro final o 19 de decembro de 2016.

DATA TAREFA

28.011.16-
16.12.16

Envío e contestación de correos electrónicos de coordinación entre o
profesorado participante

12.12.16 Visita instalacións Antigo Hospicio

19.12.16 Sesión presencial Foro da Mocidade



FORO  DA MOCIDADE.  Xornada  final  de  traballo  de  carácter  voluntario  á  que  foi

convocado o alumando que mostrou interese en participar del. As persoas participantes

deste espazo terán a responsabilidade de priorizar os temas e propostas extraídos das

sesións  nos  centros  para  transmitir  aos  responsables  políticos  e  propoñer  seguir

traballando durante o 2017.

Traballouse  en  4  grupos  temáticos:  Medio  Ambiente  e  mobilidade,  Cultura  e  Lecer,

Educación e Emprego e Igualdade e Diversidade.

De  cada  grupo  elixíronse  2  representantes  e  2  persoas  suplentes  para  integrar  a

Comisión Permanente do Foro da Mocidade.

As propostas e detalle da composición da Comisión aparecen recollidas no Anexo I deste

documento.

 

4. AVALIACIÓN DO PROCESO

• Avaliación do alumando participante.

Tomamos como mostra as enquisas cubertas pola maioría do alumnado participante no

Foro. Da súa análise podemos extraer algunhas consideracións básicas:

A valoración xeral sobre o proceso, os contidos, a metodoloxía e a duración das sesións é

positivas con puntuacións de media de 4 sobre 6.

O  que  destacan  máis  positivamente  é  a  posibilidade  de  traballar  en  grupo  e  a

oportunidade de expresar  as  súas ideas e  inquedanzas e  sentir  que son escoitadas.

Gostaron  tamén  da  metodoloxía  de  traballo  que  lles  pareceu  dinámica  e  entretida

ademais de formativa.

O  que  valoran  menos  positivamente  é  o  desinterese  dalgunhas  compañeiras  e

compañeiros  que  dificultou  poder  falar  e  debater  con  tranquilidade,  a  duración  (ben

porque  lles  pareceu  curto  mais  tamén  longo  a  algunhas  persoas).  Algunha  persoas

expresa  tamén  que  sentiu  desorganización,  presas  ou  que  se  botou  en  falta  máis

información e unha visión máis ampla do proceso.

O máis valoran do encontro final foi a oportunidade de pór en común con outras mozas e

mozos as súas ideas e propostas. Valórase especialmente o encontro con xente diferente,

de novo o traballo en grupo e o intercambio das diversas ideas de cada quen.



Entre o que menos gustou hai diversos aspectos: o pouco tema para profundar e pór en

común os temas, a incomodidade dalgúns espazos e de ter que sentar no chan, o non ter

descanso nin posibilidade de comer algo durante a mañá.

• Avaliación do persoal docente.

Entre o profesorado pasouse unha enquisa ao final do proceso. En xeral tamén se valora

a experiencia como interesante e consideran que tería interese repetir o proceso mais

durante menos sesións pois se lles fai algo longo na súa programación.

• Avaliación da equipa técnica facilitadora do proceso:

Desde  a  perspectiva  da  equipa  técnica  valorase  moi  positivamente  a  intervención.

Pensamos  que  se  foi  quen  de  crear  espazos  de  participación  seguros,  amables  e

motivadores onde as mozas e mozos sentiron que podían expresar, e así o fixeron, as

súas ideas con liberdade e coa esperanza de que podía ter algún tipo de repercusión ou

impacto.  Detectamos  un  alto  grao  de  coñecemento  e  de  profunda  argumentación

nalgunhas  das  participantes  o  que  sen  dúbida  é  moi  alentador  e  motivador  para  as

persoas que intervimos desde a perspectiva socio-educativa.

Como elementos a mellorar destacamos a coordinación cos centros, na que non sempre é

fácil facer cadrar horarios de grupos e unificar o sentido da intervención co conxunto de

profesorado.  Tamén introducimos a necesidade xeral  que temos de espazos públicos

equipados axeitadamente para acoller e crear contextos de participación horizontal dunha

maneira cómoda e axeitada.

5. PROPOSTAS DE CONTINUIDADE

Polo que se desprende das avaliacións, tanto expresadas por escrito como verbalizadas

ou  froito  da  observación,  en  xeral  este  proceso  tivo  un  impacto  positivo  nas  súas

participantes e espertou esperanzas e ilusións sobre as que seguir trazando vieiros de

participación entre a mocidade.

Consideramos, polo tanto, pertinente e necesario continuar a atender este interese. Esta

atención pasa por garantir un acompañamento do grupo creado para dar seguimento ás

propostas emanadas do Foro da Mocidade, dos seus debates e do traballo sobre elas.

Non atender á potencia da voz da mocidade e á súa vontade por ser parte activa da

comunidade sería unha triste e inxusta oportunidade perdida.



6. ANEXO FOTOGRÁFICO

Eis unha mostra fotográfica do desenvolvemento e resultados das sesión na seguinte

ligazón https://drive.google.com/drive/folders/0ByYa_JCNQAhNRDFmNlVCbnpKN2c

https://drive.google.com/drive/folders/0ByYa_JCNQAhNRDFmNlVCbnpKN2c


ANEXO I: INFORME DE PROPOSTAS

PROPOSTAS DO FORO DA MOCIDADE DE FERROL

As propostas formuladas polas mozas e mozos presentes neste Foro, e organizadas en 4

grupos de traballo, aparecen aquí recollidas seguindo a estrutura da matriz empregada no

encontro.  Foron  reelaboradas  polo  persoal  técnico  para  facilitar  a  súa  lectura  e

comprensión, combinando a análise e síntese da información con extractos literais da voz

das participantes en primeira persoa.

IGUALDADE E DIVERSIDADE

CAMPAÑA VISUAL CONTRA O MACHISMO E A VIOLENCIA DE XÉNERO

QUE?

Campaña visual contra as violencias machistas, incluíndo os 
micromachismos, e de xénero a través de carteis e murais en zonas 
degradadas da cidade. Implicar ao conxunto da cidadanía facendo un 
proceso participativo para o seu deseño e execución. Pódese 
complementar con un lema, canción, performances, etc. Facer de Ferrol 
un referente estatal na loita contra este tipo de violencias

POR QUE?

Para chegar non só ao alumnado senón ao conxunto da cidadanía, 
aprender a respectarnos mutuamente e avanzar na igualdade entre 
homes e mulleres. Para pasar do falar á acción

ONDE?
En espazos ou muros libres ou degradados (muro de Herrera, muro de 
Bazán,etc.). Tamén nas redes sociais.

CANDO?

Canto antes. Algunhas datas poden ser a comezo de ano “para non 
comezalo mal”, 8 de marzo ou datas nas que haxa moita xente en 
Ferrol, como na Semana Santa, para que puidese participar e colaborar 
o maior número de persoas.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

Á sociedade en xeral mais pódese chamar á participación do alumando 
de colexios e institutos; a comerciantes que disporían de tarxetas nos 
seus locais para que a xente poida achegar as súas ideas de frases e 
imaxes das que serían posteriormente seleccionadas as mellores.

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: pinturas, sprais, etc; local de traballo, cartos para as tarxetas, 
etc.
Humanos: Artistas implicad@s coa iniciativa e que acompañarían ás 
persoas que quixesen participar.



CHARLAS E OBRADOIROS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN EN
TORNO Á DIVERSIDADE SEXUAL DIRIXIDAS A PROFESORADO, ALUMNADO E FAMILIAS

QUE?

Charlas e obradoiros impartidos por profesionais cualificados e 
incorporando a persoas que poidan compartir a súa experiencia en 
primeira persoa.

POR QUE?

Para visibilizar esta realidade, dar voz ás persoas que teñen identidades
sexuais non normativas e apoiar a normalización e respecto pola 
diversidade sexual.

ONDE? Nos centros de Planificación familiar. Nos centros educativos.

CANDO?
Canto antes mais co tempo preciso para preparalo ben. En horario 
lectivo.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

Ao alumnado dos centros educativos. A profesorado e persoal orientador
nos centros. Ás familias.

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: un espazo específico nos centros para estas cuestións.
Humanos: persoal cualificado e persoas que vivan estas situacións e 
dispostas a compartir a súa experiencia. 

CULTURA E LECER

AUMENTO DE CONCERTOS DE DIVERSOS ESTILOS MUSICAIS E GRATUÍTOS

QUE?

Contar cunha oferta de música en directo gratuíta e accesible para todas
as persoas e gustos musicais. Que sexa frecuente, unha ou dúas veces 
ao mes, non só nas épocas de festas, que habitualmente dea espazo 
aos grupos locais e, esporadicamente, a grupos recoñecidos.

POR QUE?
Para dar a coñecer os grupos locais con baixos recursos e satisfacer os 
gustos musicais “de todos nós”.

ONDE? Nas prazas, no porto e tamén nos barrios.

CANDO?
En datas sinaladas (festas de Ferrol, Nadal durante o verán) e tamén 
nas fins de semana ao longo do ano.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

A toda a poboación.

RECURSOS
NECESARIOS?

Materias: equipo técnico, carpas, material difusión en centros de ensino, 
conservatorio, teatros, etc e en redes sociais.
Humanos: grupos locais, persoas con “confianza no rexurdimento da 
cultura musical en Ferrol”. 



AUMENTO E MELLORA DE LOCAIS E MATERIAIS DE ENSAIO

QUE?

Aumentar e mellorar os locais e materiais de ensaio. Divulgar a súa 
existencia e facilitar o acceso aos mesmos. Facilitar listas de horarios 
para apuntarse.
Préstamo público de material musical.

POR QUE?

“Porque hai mala organización á hora de repartilos. Porque non son 
suficientes, ademais de non estar en bo estado.
Porque a proporción de material é escasa.
Está desperdiciándose o talento musical en Ferrol”.

ONDE? Nos diferentes barrios da cidade. Locais de ensaio para cada barrio.

CANDO? “No 2017 e que sexa duradeiro”.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

Ao conxunto da cidadanía

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: dotación económica, espazos, información e difusión a través 
de cartelería e redes sociais en Internet. 

ESPAZOS PÚBLICOS DE ENCONTRO PARA A MOCIDADE NO CENTRO URBANO

QUE?
Contar con un espazo de encontro e lecer para a mocidade con recursos
e servizos. 

POR QUE?

Para desfrutar do tempo libre e deste momento vital sen necesidade de 
ir a un centro comercial cando o clima dificulta estar na rúa. Para 
mellorar o ambiente da cidade e darlle prestixio á cidade. “Porque 
queremos desfrutar do noso presente...Porque debemos conformarnos 
co que xa hai?”

ONDE? Nalgún baixo baleiro do centro da cidade

CANDO?
“O máis pronto posible porque a nosa xuventude pasa e ninguén nola 
poderá devolver”

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

A calquera persoa moza, aínda que podería acceder calquera persoa. 

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: Espazos amplos en desuso. Investimento inicial que podería 
ser recuperado con actividades que axudasen a financiar o espazo e 
contribuír ao desenvolvemento económico da cidade. Equipamento 
(billares, futbolín, máquinas expendedoras). Sistemas de vixilancia para 
evitar o vandalismo. Equipo de son.
Humanos: Persoas con ilusión en facer algo diferente. Concienciación e 
non pensar nun fracaso.



ORGANIZACIÓN DUN FESTIVAL MULTICULTURAL

QUE?
Festival multicultural con actividades lúdicas que abarquen disciplinas 
diversas (teatro, música, danza, gastronomía, etc)

POR QUE?

Porque é unha actividade que pode xerar interese e atraer á xente co 
obxectivo de promover a diversidade de cultural, tanto nos diferentes 
xéneros de creación como nas comunidades que os desenvolven. Para 
dar a coñecer as demais culturas do mundo e eliminar o racismo 
cultural. 

ONDE?
Espazos diversos: prazas e lugares emblemáticos, museos, rúas, 
mercados, etc.

CANDO?
Na primavera ou durante o verán, pode ser durante as festas ou noutro 
mes.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

A todos os públicos

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: recursos para a difusión e a loxística.
Humanos: Profesionais dos diferentes ámbitos e mesmo persoas 
voluntarias para colaborar na organización.

MEDIO AMBIENTE E MOBILIDADE

SENSIBILIZAR SOBRE A IGUALDADE DE DEREITOS DOS SERES VIVOS NON
HUMANOS

QUE?

Sensibilizar á cidadanía a través de charlas, ciclos de documentais, etc. 
sobre a igualdade e bo trato entre especies para acabar coa supremacía
do ser humano fronte outros seres vivos

POR QUE?

Porque a evolución da especie humana non debe implicar un abuso de 
poder nin usar ps nosos privilexios para denigrar a existencia doutras 
especies esnaquizando os seus hábitos para o beneficio propio, 
empregándoos para realizar os peores traballo e esforzos que nós non 
queremos facer.

ONDE?
Centros públicos de ensino e outros espazos da cidade como salas de 
cine ou do centro da cidade.

CANDO?
En período e horario lectivo xa que se trata dunha actividade educativa 
mais tamén algunhas tardes. 

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

De xeito especial á xuventude para centrarnos no futuro mais tamén ao 
resto da cidadanía.

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: espazos adaptados e recursos económicos.
Humanos: Especialistas en medio ambiente e cambio climático.



SANEAMENTO DA RÍA

QUE?
Sensibilizar á poboación e promover accións para súa defensa. Limpeza
da ría e das praias , desenvolvemento de propostas para mellorar o 
contorno e multas para quen contamine.

POR QUE?
Porque estamos fartos do seu cheiro e de non poder desfrutar 
plenamente dela. Porque queremos ter algo que nos represente e a ría 
ademais pode crear postos de traballo. 

ONDE? En todos os municipios da contorna da ría.

CANDO? Con urxencia. É preciso e non se pode facer coma se nada.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

A toda a poboación dos municipios da ría e ás persoas con sensibilidade
neste tema.

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: recursos e maquinaria necesaria, multas ra infraccións, etc.
Humanos: persoal técnico de limpeza, persoal para charlas de 
sensibilización, voluntariado.

MELLORA DA MOBILIDADE E DO TRANSPORTE PÚBLICO

QUE?

Mellorar a mobilidade no concello con accións diversas:
- Ampliar a frecuencia do transporte público, ampliar as rutas, adaptar os
vehículos para usuarias con necesidades especiais, dispor de 
marquesiñas nas paradas e contar con servizo nocturno.
- Reutilización das vías do tranvía.
- Ampliación e mellora dos carril-bici, paseos.  

POR QUE?
Para ter mais autonomía e independencia, porque melloraría o tránsito e
porque é máis ecolóxico.

ONDE? Conexión centro cidade praias e áreas interurbanas

CANDO? Canto antes

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

Ao conxunto da cidadanía para que saiba que hai quen está na procura 
de melloras e solucións e que é posible atopalas. Ao concello e 
responsables políticos.

RECURSOS
NECESARIOS?

Materias: diñeiro e tempo.
Humanos: apoio político, persoal técnico, empeño.



EDUCACIÓN E EMPREGO

IMPLICAR AO CONCELLO NA SENSIBILIZACIÓN E MOBILIZACIÓN EN DEFENSA
DUNHA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDADE E CONTRA A LOMCE

QUE?
Coordinar a loita en Ferrol contra a Lomce e pola defensa do ensino 
público e de calidade e aumentar a participación activa do alumando.

POR QUE?

Para ter unha educación práctica para a vida real e acabar con un 
modelo clasista que só garante a posibilidade de estudar a quen ten 
recursos. Este é o noso oficio e somos nós quen ten que decidir sobre 
como queremos ser educados e educadas.

ONDE?
Nos centros de ensino e onde sexa preciso para garantir unha 
repercusión en todo o país. 

CANDO? Canto antes se comece mellor. Durante o horario lectivo.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

Ao conxunto da comunidade educativa e das persoas con vínculos no 
ensino.

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: económicos
Humanos: persoal experto que nos axude a saber como organizar as 
nosas propostas, persoal político comprometido e que nos axude a 
visibilizar e facer chegar as nosas propostas á cidadanía. 

AUMENTAR O APOIO Á XENTE EMPRENDEDORA E PARA A CONTRATACIÓN DE
MOCIDADE OU PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL

QUE?
Apoio, económico e formativo, para a promoción do emprendemento e 
para a contratación de mocidade ou persoas con diversidade funcional.

POR QUE?
Para incentivar o pequeno comercio local como base da economía e dar
oportunidade á mocidade e colectivos con dificultades.

ONDE?
No concello como sede do poder lexislativo da cidade. Nos centros de 
ensino e nos centros de traballo. 

CANDO? Canto antes, durante o ano 2017.

A QUEN VAI
DIRIXIDO?

Ás persoas que teñen ideas de negocio e de emprendemento mais que 
non dispoñen do capital necesario, á xente nova preocupada polo seus 
dereitos e futuro laboral. 

RECURSOS
NECESARIOS?

Materiais: capital para as subvencións, espazos apropiados.
Humanos: persoas expertas. Xente cívica, capaz e honesta.
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