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// INTRODUCCIÓN
Os socialistas coruñeses traballamos desde os primeiros gobernos municipais
da democracia para que A Coruña sexa unha cidade con espazos dignos para
vivir, saudables, seguros e prósperos, e para que ofreza oportunidades de desenvolver o seu proxecto vital aos coruñeses.
O incremento das desigualdades e a pobreza, a economía globalizada, o cambio
climático, o envellecemento poboacional, a concentración da poboación nas contornas urbanas, as relacións cos municipios metropolitanos ou a contaminación
atmosférica, son algúns dos retos que deben afrontar A Coruña do século XXI.
Os socialistas comprometémonos a configurar un modelo de cidade xusta, capaz
de funcionar de modo eficaz e sostible, e de adaptarse, pola súa propia capacidade, aos cambios que vai experimentar o planeta nas próximas décadas. Para
iso, a nosa principal referencia é a Axenda 2030, coas súas 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), e en particular o ODS 11 que é a base da Axenda
Urbana, xa adoptada polo Goberno de España. O obxectivo 11 trata sobre Cidades
e comunidades sostibles e algunhas das metas son a vivenda e o transporte sostible, un urbanismo participativo, a xestión máis eficiente dos recursos, así como
espazos e zonas verdes e de lecer seguras. A finalidade de todo iso é lograr que
as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e
sostibles.
Trátase de imprimir un rumbo ambicioso e coherente á necesaria transformación do noso país, a medio e longo prazo, desde todos os municipios e particularmente desde A Coruña, cidade que sempre foi un referente na implementación
das políticas socialistas no noso país.
Para a consecución de todo iso os socialistas presentamos un programa de goberno realista e ambicioso, útil á cidadanía e coherente. Un programa que volva
situar ás persoas no centro da política municipal mediante un goberno de esquerda útil, un goberno fiable, un goberno da igualdade de oportunidades, das
políticas urbanas sostibles. Tras oito anos de empantanamento, é a hora da Coruña, cidade líder que perdeu empuxe pero que os e as socialistas estamos en
disposición de volver impulsar.
É a hora da Coruña que queres.
É a hora de Inés Rey.
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// UN MODELO URBANÍSTICO
RACIONAL, EFICIENTE E
SOSTIBLE
O modelo urbanístico dos socialistas para A Coruña guiarase por criterios
de racionalidade apostando por un modelo de cidade compacta e sostible
onde os eixes fundamentais da política urbanística sexan a rehabilitación e
a vivenda. Un modelo que aposte polos barrios como espazos de centralidade da cidade, mellorando as súas dotacións e as súas zonas de convivencia.
Espazos integradores onde os cidadáns poidan desenvolver as súas traxectorias vitais cun grado óptimo de seguridade, igualdade de oportunidades e
calidade de vida.
Os socialistas propoñémonos facer efectivo o dereito de todos os cidadáns
e cidadás a acceder a unha vivenda digna e adecuada ás súas necesidades,
nunhas condicións económicas adecuadas. Esforzarémonos xa que logo en
alcanzar a plena cohesión social en materia de vivenda. Continuaremos coa
nosa política de erradicación do chabolismo (Campanario, As Rañas, Ponche Pasaxe). Para todo iso é necesario incrementar progresivamente o peso
do parque de vivenda pública, dentro do parque total de vivenda.
A rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética constituirán elementos substanciais do noso programa. A rehabilitación é unha actividade cun
elevado valor engadido e xeradora de gran cantidade de postos de traballo
cualificado; e é sostible, ao primar o mantemento fronte á demolición e a
nova construción. O fomento do emprego e a sostibilidade do sistema produtivo son claves do crecemento económico que desexamos os socialistas.
As políticas municipais han de ir encamiñadas a captar fondos para incentivar e financiar esas melloras, que facilitarán o mantemento da poboación
existente e a diminución da presión inmobiliaria. Frear a especulación inmobiliaria nos barrios e garantir unha calidade de vida digna á poboación
residente ha de ser un dos obxectivos do noso goberno.
Ademais da vivenda e a rehabilitación, prestaremos especial atención a
dúas dos proxectos fundamentais da cidade para os próximos anos, o porto
interior e a área metropolitana. Para o porto interior reordenaremos os terreos portuarios tomando como base o proxecto da Cidade do Mar de Joan
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Busquets, reducindo edificabilidades e adaptándoo á realidade urbanística
actual. Os terreos portuarios poderán dedicarse a novos espazos públicos
e zonas verdes, nova estación marítima no peirao Calvo Sotelo, estación
de proximidade en San Diego, museos e fundacións culturais, pero tamén
equipamentos de barrio, vivendas de aluguer e experimentais, oficinas e
empresas tecnolóxicas, equipamentos deportivos vinculados co mar, etc.
Una das grandes dotacións previstas no porto será unha cidade deportiva
para deportes vinculados co mar.
En canto ao área metropolitana, os socialistas apostamos pola súa creación
como medio para organizar a realidade metropolitana existente mediante
unha estrutura común para todos os concellos da contorna da Coruña. Para
iso será fundamental iniciar este camiño coa creación dun consorcio metropolitano de transportes.
Medidas para el modelo urbanístico que queres:
1.

Crearemos un parque municipal de xestión pública de vivendas de aluguer social a través de EMVSA.

2.

Promoveremos un observatorio para o seguimento do prezo dos alugueres, co fin de monitorizar, vixiar e corrixir o aumento de leste na cidade.

3.

Poñeremos en marcha o rexistro de solares, edificios en ruínas ou construcións paralizadas co fin de poxalos si incumpren a obrigación de edificar no prazo de 2 anos establecido pola lexislación e o planeamento.

4. Fomentaremos o desenvolvemento de novas tipoloxías de vivenda prestando especial atención aos modelos de vivendas compartidas comunitarias para persoas maiores e novas.
5.

Impulsaremos a creación do Distrito Universitario de Vos Mallos como
mecanismo para a rexeneración e recuperación urbana do barrio, así
como para garantir unha bolsa de aluguer a prezos estables para estudantes e persoal vinculado á UDC.

6.

Declararemos o ámbito histórico como área de tenteo e retracto a fin
de dispoñer por parte do concello do dereito de compra preferente dos
edificios e solares do conxunto PEPRI.

7. Fomentaremos a liberación do chan pertencente a Defensa non utiliza-
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do para a construción de vivendas sociais, de acordo coa planificación
urbana da cidade compacta.
8.

Poñeremos en marcha no ámbito histórico un programa de edificios tutelados, consistente na cesión ao concello de edificios por parte dos
seus propietarios durante un periodo determinado de tempo, para o seu
rehabilitación e explotación en réxime de vivenda pública de aluguer.

9.

Deseñaremos un área de rehabilitación específica para os núcleos tradicionais da cidade que permita aos propietarios e propietarias contar
con axudas públicas similares ás das áreas de rehabilitación integral.

10. Fomentaremos proxectos de ecobarrios onde exista unha interacción co
medio urbano de xeito sostible no referente á xestión dos residuos, o
aforro e eficiencia nos recursos básicos (auga, enerxía, etc.), a integración da agricultura, a natureza e a mobilidade sostible; así como incidir
en aspectos sociais como a mellora das relacións cidadás e da educación ambiental. Poderían situarse en terreos do porto ou vinculalos a
proxectos de rehabilitación e recuperación de núcleos tradicionais da
cidade.
11. Impulsaremos a creación dun ente público para xestionar os terreos
portuarios no que participen todas as administracións e no que poidan
pasar a formar parte activa entidades e institucións tanto públicas como
privadas.
12. Reordenaremos os terreos portuarios reducindo edificabilidades e dedicándoos a novos espazos públicos e zonas verdes, equipamentos, vivendas de aluguer e experimentais, oficinas e empresas tecnolóxicas, así
como equipamentos deportivos vinculados co mar.
13. Realizaremos Estudos do Espazo Público por distritos a fin de ampliar
espazos para o peón, mellorar a mobilidade e a accesibilidade, a calidade do mobiliario urbano e aumentar a presenza de arboredo e zonas
verdes nas rúas.
14. Reordenaremos os accesos ao centro da cidade adecuando as seccións
e as solucións de mobilidade e espazo público á realidade existente
desde a apertura do túnel da Mariña: semipeonalización dos Cantóns,
reordenación Praza de Ourense, reordenación Ánimas e contorna de
San Antón.
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15. Executaremos os corredores verdes previstos polo Plan Xeral como medio para crear sinerxías entre os barrios e as diferentes dotacións públicas.
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// UNHA MOBILIDAD LIMPA
A xestión eficiente da mobilidade e a consolidación dun modelo de espazo
público diverso, compacto e socialmente cohesionado, que mellore a habitabilidade urbana, é un dos principais retos aos que se enfronta A Coruña.
A mobilidade na nosa cidade para as próximas décadas ten que pivotar fundamentalmente sobre o transporte público e o tránsito peonil, mellorando
tamén a mobilidade en bicicleta e os novos modos de mobilidade limpa,
esencialmente eléctrica, cun peso crecente do uso compartido dos vehículos.
Fronte a iso nestes últimos catro anos atopámonos cunha política en materia de mobilidade e espazo público inexistente, na cal non abordar os grandes retos da mobilidade como a ampliación dos espazos peoniles, a reorganización das liñas de autobús ou a implantación do carril bus.
Na nosa cidade e área metropolitana predominan os modos de mobilidade
dura, baseada no uso do vehículo particular a motor como medio hexemónico de transporte. Esta situación resulta insostible desde múltiples puntos
de vista: ecolóxico (emisión de gases tóxicos, uso de combustibles fósiles
non renovables), económico (mantemento de infraestruturas viarias, custo
dos combustibles), sanitario (contaminación, falta de exercicio físico), etc.
Por iso, a nosa acción de goberno neste ámbito irá dirixida á progresiva
migración desde a situación actual cara a un modelo baseado no fomento
da mobilidade branda (en transporte público, peonil e en bicicleta), aínda
sendo conscientes das dificultades que a especial configuración, tanto xeográfica como topográfica, do área coruñesa introduce na consecución deste
obxectivo.
O novo modelo de mobilidade deberá actuar como elemento de cohesión social, aumentando a eficacia e ampliando a oferta do transporte público, facendo posible unha maior colectividade entre os diversos tipos de transporte público e elevando a cobertura. Haberá que controlar a fluencia excesiva
de vehículos motorizados, especialmente cara ao centro da cidade; facilitar
a creación de itinerarios de mobilidade brandos aumentando a calidade do
espazo público; e sistematizar os servizos de transporte, para evitar duplicidades.
Abordaremos mellóraa da mobilidade peonil e do espazo público da cida-
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de. A mobilidade inclúe a capacidade da cidadanía para acceder a puntos
concretos ou para desprazarse ao longo do territorio sen atopar obstáculos
físicos que llo impidan ou dificulten. Para mellorar ambos aspectos, consideramos necesario estudar dúas vías de actuación: a implantación dos
super-cuarteiróns e mellóraa da accesibilidade peonil. A organización da
cidade en super-cuarteiróns permitirá discriminar as vías segundo a súa
importancia para a mobilidade do tráfico rodado, permitindo a peonalización ou semi-peonalización dunha parte importante das rúas interiores das
super-cuarteiróns, recuperando espazo para o peón.
Mellóraa da mobilidade en bicicleta constitúe outro alicerce fundamental da
política de mobilidade. A implantación dos novos carrís bici no último ano
do actual goberno municipal realizouse sen a elaboración previa dun plan
de mobilidade válido e actualizado; e xa que logo carece dun proxecto global
con importantes déficits no trazado e a pavimentación. Débese dotar á cidade de infraestruturas adaptadas á circulación cotiá en bicicleta, buscando a
súa conexión coas redes existentes e coas propostas no área metropolitana,
pero para iso é necesario priorizar o acougado do tráfico e a adaptación
da calzada para a correcta convivencia de vehículos a motor e bicicletas. É
fundamental, fronte á política adoptada no último mandato de priorizar os
carrís segregados, amparar o uso seguro da bicicleta en vías convencionais
onde os informes técnicos sexan favorables, para lograr que se xeneralice
a súa utilización.
A análise do funcionamento dos taxis, así como dos VTC, como un dos eixes
do transporte público que é, así como do tráfico xerado polo transporte de
mercancías dentro da cidade, han de ser outras das actuacións básicas en
materia de mobilidade.
Medidas para unha mobilidade limpa:
1.

Aprobaremos no primeiro ano de mandato o Plan de Mobilidade e Espazo Público, elaborado pola Agencia de Ecología Urbana, un marco
normativo mediante o cal configuraremos un modelo de cidade máis
sostible e habitable.

2.

Impulsaremos a reordenación das liñas de autobuses, buscando unha
maior racionalidade para reducir os tempos de espera e de viaxe, e para
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mellorar a conexión entre os diferentes barrios e nodos estratéxicos da
cidade.
3.

Traballaremos pola inmediata execución da Estación Intermodal de San
Cristóbal, como punto de interconexión de todos os sistemas de transporte da cidade.

4. Implantaremos unha malla de carrís-bus nas principais arterias da cidade para reducir os tempos de espera e xerarquizar o espazo público,
primando ao transporte colectivo.
5.

Melloraremos e reorganizaremos a entrada do transporte metropolitano
ao centro da cidade, trasladando as paradas situadas en Entrexardíns a
outro punto central que non obstaculice a conexión peonil dos Xardíns
de Méndez Núñez e ao mesmo tempo permita unha mellor conexión
entre liñas metropolitanas e buses urbanos.

6.

Optimizaremos a conexión entre a cidade e o aeroporto de Alvedro.

7.

Analizaremos a instalación de lectores de tarxetas na parte central e
traseira dos autobuses para axilizar o acceso e así diminuír os tempos
de parada.

8.

Ampliaremos as zonas de aparcamento limitadas a residentes nos barrios da cidade, con incorporación, en horarios de apertura, dos comerciantes e hostaleiros desas rúas.

9.

Instauraremos un sistema de abonos mensuais para os usuarios do autobús urbano, con tarifas adaptadas á súa situación e franxa de idade
(estudantes, pensionistas, parados, familias numerosas...). Devanditos
abonos poderán combinarse con outros servizos de transporte público,
como a rede BiciCoruña.

10. Recuperaremos as concesións dos aparcamentos subterráneos da cidade unha vez finalizadas co fin de implantar tarifas máis competitivas
que permitan reducir a presenza de aparcamentos en superficie.
11. Reorganizaremos o eixe Cantóns-Mariña a fin de adecuar a sección da
calzada ao tráfico actual, derivado da posta en marcha do Túnel da Avenida do Porto, co fin de ofrecer maiores espazos peoniles e usos alternativos en fins de semana e festivos.
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12. Executaremos os Conectores de Barrios: vías peoniles que permitirán
a conexión entre barrios reducindo as interferencias do tráfico rodado.
Suscitamos tres proxectos de conectores: A Rolda Peonil que serviría
como conexión entre o Agra-Ventorrillo coas Estacións e Catro Camiños; o Eixe Peonil Catro Camiños-Campus de Oza; e o Cinto Verde da
Coruña, que aproveitaría a desafección do trazado do Oleoduto.
13. Humanizaremos o espazo da Mariña coa dotación de maiores zonas verdes e de sombra, e novos equipamentos urbanos (infantís, deportivos e
de lecer).
14. Revisaremos os trazados de carril bici existentes impulsando o acougado do tráfico nas rúas da cidade e a adaptación da calzada para a
correcta convivencia de vehículos a motor e bicicletas.
15. Introduciremos na rede Bici-Coruña bicicletas eléctricas e crearemos
unha tarifa plana Bici-Bus para uso combinado en bicicleta-Coruña e
en bus urbano.
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// UN MEDIO URBANO SOSTIBLE
Para os socialistas a transición ecolóxica constitúe unha oportunidade para
que o noso país ocupe unha posición de liderado no proceso de descarbonización da economía global. Dita oportunidade non pode pasar de longo na
Coruña, por iso, traballaremos xuntamente co resto das administracións
para o impulso dun Green New Deal que nos permita facer fronte á necesaria transición enerxética mediante o fomento das enerxías renovables, do
autoconsumo e da creación de emprego neste sector.
Unha cidade sostible é aquela que é capaz de integrar no seu funcionamento os elementos susceptibles de xerar calquera mínimo impacto sobre a
súa contorna; que é confortable; que prové de todos os servizos esenciais
ao conxunto da poboación; que é capaz de orixinar unha comunidade xusta
e equilibrada; e que perdura no tempo. O reto que se suscitan as cidades
nos próximos anos enlaza coa necesidade de corrixir dúas grandes contradicións: xeneralizar un conxunto de garantías de calidade de vida para
a totalidade da cidadanía e facelo nun marco de sostibilidade con aptitude
para mantelas e legalas ás xeracións futuras. Leste reto ha de superarse,
ademais, nunha comunidade informada, formada, participativa e corresponsable.
A Coruña apostou durante anos (e debe volver facelo) por unha xestión do
medio ambiente urbano de calidade. A Coruña incorporouse, fai tempo, ao
grupo de cidades europeas que definiron e executaron políticas sostibles
de carácter transversal: ambientais, sociais, de rehabilitación, enerxéticas;
incorporando nesa actuación aos cidadáns e ao tecido empresarial de todos
os sectores produtivos, como se demostrou no seu día coa aprobación da
Estratexia Municipal fronte ao Cambio Climático: un proceso participativo,
que foi paralizado durante os gobernos da dereita e non foi recuperado no
último mandato.
Para iso deseñaremos o compromiso ambiental e de sostibilidade da cidade, e xeneralizaremos a súa asunción por parte de todos os axentes implicados, pois a participación resulta imprescindible para a conservación dos
recursos naturais e económicos existentes e para a protección do medio.
Ordenaremos o territorio, compatibilizando usos, protexendo e valorizando
o patrimonio natural como unha das fortalezas da cidade e traballaremos
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na optimización da xestión medioambiental. É fundamental garantir a saúde
pública e o benestar da poboación coruñesa nun medio ambiente urbano
saudable, onde se vixíe a calidade do aire, a xestión de residuos, o ciclo do
auga, a limpeza viaria, a calidade acústica, etc., e onde se minimicen os
impactos negativos resultantes da actividade económica, residencial e do
lecer. O benestar animal será tamén un dos nosos eixes en política medio
ambiental.
Medidas para un medio urbano sostible:
1.

Impulsaremos, dentro da empresa municipal de servizos, unha empresa
eléctrica municipal, Coruña Electricidade, que aposte por unha enerxía
100% renovable e forneza nunha primeira fase a todos os edificios municipais e nunha segunda fase á cidadanía en xeral, desde unha visión
social como medida para combater a pobreza enerxética e contribuír á
transición enerxética da cidade.

2.

Apostaremos pola conservación dos bosques que rodean a cidade co
Parque Alto a cota 125 do PXOM, e plantaremos novos bosques autóctonos nos espazos verdes propostos polo Plan Xeral nos desenvolvementos que rodean a cidade.

3.

Postularemos unha Estratexia Municipal para un consumo responsable do auga, involucrando ás entidades veciñais, sociais, profesionais,
industriais e institucionais. Esta estratexia debe incluír un distintivo de
calidade que recoñeza o consumo responsable e o aforro do auga.

4. Recuperaremos e potenciaremos a Rede Urbana de Enerxía Sostible,
cuxo obxectivo prioritario debe ser a elaboración colaborativa dunha Estratexia Municipal fronte ao Cambio Climático que contemple a redución
de emisións de CO2 e as emisións lumínicas, ata alcanzar os estándares
recomendados polos organismos internacionais.
5.

Poñeremos en marcha o Plan Municipal para a Calidade do Aire. O Plan
contará con medidas correctoras específicas para aquelas áreas máis
sensibles.

6.

Elaboraremos un Plan de Arborización da cidade, dando especial relevancia ao verde urbano nos novos proxectos de reforma do espazo
público e potenciando a plantación dun maior número de árbores nos
parques xa existentes.
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7. Impulsaremos e apoiaremos iniciativas de agricultura ecolóxica de calidade, incorporando a marca Coruña Verde aos produtos. Estas actividades combinaranse coa comercialización de devanditos produtos na rede
de Mercados Coruñeses.
8.

Deseñaremos unha Rede de Sendeiros Peoniles Urbanos (Feáns-Mesoiro-Elviña, Urbanización Breogán-Arteixo, Bens-San Pedro- Agra do
Orzán...) por medio da recuperación de camiños veciñais, a apertura de
sendeiros forestais e a ampliación de vías xa existentes.

9.

Desenvolveremos o Parque Urbano Penamoa-Bens no espazo entre o
barrio do Ventorrillo-A Silva e Bens

10. Poñeremos en marcha a Rede de Alerta Ambiental da cidade, integrando todos os sistemas de medida e predición de parámetros ambientais.
11. Estudaremos a implantación de novos modelos de recolleita de residuos
na cidade dentro das posibilidades do actual prego en licitación.
12. Apoiaremos a adquisición de vehículos eléctricos e híbridos para a mobilidade urbana, con melloras nas bonificacións fiscais, concesión de
prazas de aparcamento prioritario e axudas específicas.
13. Ampliaremos e modernizaremos as instalacións do centro municipal de
acolleita de animais, mellorando a calidade de vida destes sempre baixo
os principios de sacrificio 0.
14. Elaboraremos unha nova ordenanza de benestar animal co fin de dar
resposta ás necesidades actuais e de regular o uso compartido de espazos e transportes públicos.
15. Impulsaremos campañas de concienciación sobre a adopción, acolleita
e tenencia responsable de animais para fomentar o respecto polos mesmos e unha maior integración no día a día da cidade.
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// ACTIVIDAD ECONÓMICA E
COMERCIO
Os autónomos e as pequenas empresas conforman maioritariamente o tecido socio-económico coruñés; é o colectivo con maior necesidade de adaptación a contornas cambiantes e o que maior potencial ten para reactivar
o crecemento económico e crear emprego de calidade. Para iso, desde o
Concello temos que investir en fomentar unha contorna virtual que permita
a calquera cidadán e aos comerciantes e autónomos este sector competir
no espectro global facilitando o seu colectividade en aberto á rede wifi. É
igual de importante fomentar o espírito emprendedor mediante charlas en
colexios e institutos a cargo de emprendedores en activo que promovan o
valor da iniciativa empresarial no ámbito da economía de mercado.
A área de promoción económica municipal debe reforzarse mediante a designación de persoal público responsable de cada proxecto inversor suxeito
a licenza, de tal forma que cada solicitante diríxase directamente a unha
persoa concreta que será a responsable da correcta e rápida tramitación
do expediente. Iso, unido á simplificación dos trámites, permitirá diminuír
os cuantiosos custos nos que todo inversor incorre desde que pensa un
proxecto ata que este é operativo.
As nova iniciativas empresariais no casco urbano da nosa cidade contarán
con bonificacións fiscais, con especial incidencia no comercio situado no
casco histórico e deseñaranse políticas específicas de recuperación do comercio no casco histórico, mediante a posta a disposición de locais comerciais actualmente en desuso que se complementarán con novas políticas
urbanísticas destinadas a rehabilitar os edificios de devandito casco histórico en estado de abandono e a repoboación de devandito casco mediante
políticas de alugueres a prezo controlado.
Os programas de xeración e recuperación de emprendedores creando becas para a súa inserción formativa en empresas vinculadas a un proxecto
novo que ha de presentar o emprendedor serán outro dos eixes na política económica municipal, promovendo ademais áreas de oficinas a prezo
de aluguer intervindo/intervido para aqueles proxectos en crecemento con
escasa facturación que xa saian do niño e destinados a que empreguen os
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seus recursos en crecer.
Nos últimos dez anos o número de empresas TIC no noso país duplicouse;
todos os estudos efectuados indican que a presenza de importantes áreas
urbanas de gran densidade xera en España economías de aglomeración que
contribúen a crear unha contorna favorable ao desenvolvemento do coñecemento. Para iso é preciso mellorar a accesibilidade á nosa cidade e con
relación á súa contorna comarcal, así como incrementar o esforzo innovador por parte dos axentes públicos e privados, á vez que se promove a
permanente mellora na cualificación dos cidadáns.
Favoreceremos que as entidades representativas do pequeno comercio, a
hostalaría e os profesionais do sector convértanse en actores prioritarios
no deseño da estratexia turística municipal. A provisión dunha ampla variedade de establecementos comerciais e de lecer, nunha contorna urbana
amable e acolledor, constitúe un elemento crucial para preservar a imaxe,
o carácter e a personalidade da cidade; un feito diferencial destacado da
oferta que a cidade presenta aos seus visitantes.
O sector do pequeno comercio e da hostalaría aglutina sinerxías que transcenden das meramente económicas: na seguridade cidadá, na xeración de
redes na cidade, na fixación de poboación nos barrios, na creación de centralidades múltiples, no calexeo..., que contribúen a crear unha cidade con
maior calidade de vida, máis rica, plural e diversa no social; unha cidade
máis agradable, máis transitable e, en definitiva, máis habitable.
Os mercados serán tamén un alicerce fundamental da política económica e comercial da cidade logo de 8 anos de abandono. Desbloquearemos
e impulsaremos as reformas dos mercados de Monte Alto, Santa Lucía e
Durmideiras.
Medidas para a actividade económica e o comercio:
1.

Apoiaremos e impulsaremos o proxecto da Cidade das TIC da UDC e o
clúster TIC en terreos da Fábrica de Armas como medio para atraer o
talento investigador e empresarial.

2.

Rehabilitaremos e revitalizaremos os polígonos industriais mellorando
os seus accesos, as súas zonas de aparcamento, a súa xestión de residuos e as súas dotacións públicas.
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3.

Promoveremos a creación dunha sociedade público-privada de captación de investimento para novos proxectos empresariais na nosa cidade
e liñas de créditos brandos vinculados a creación de novos proxectos ou
expansión de proxectos consolidados.

4. Impulsaremos os mercados municipais mediante mellóraa na implantación dunha aplicación para Smartphone na que se comparen produtos,
facilítese a compra a domicilio e divúlguense rutas comerciais.
5.

Desbloquearemos e impulsaremos as reformas dos mercados de Monte
Alto, Santa Lucía e Durmideiras, tanto no que afecta aos propios edificios como ás súas contornas inmediatas.

6.

Impulsaremos o proxecto de comunicación entre o Mercado de San
Agustín e a rúa Panadeiras, proxectando unha contorna urbana onde
teñan prioridade os peóns fronte ao vehículo privado.

7. Deseñaremos unha contorna de sinalética que favoreza as rutas comerciais.
8.

Potenciaremos os viveiros de empresas e ceder espazos para fomentar a cooperación empresarial (networking e coworking). En devanditos
viveiros facilitar orientación, asistencia técnica e sobre todo apoiar o
financiamento de proxectos emprendedores.

9.

Dotaremos de instrumentos para posibilitar unha substitución xeracional dos negocios facilitando os traspasos a familiares ou emprendedores e que así non haxa tantos negocios que pechen cando se xubilan os
seus donos.

10. Crearemos programas específicos para traballadores autónomos e pemes con cursos de formación en xestión empresarial e proxección internacional.
11. Promoveremos a implantación progresiva das licenzas exprés e o portelo único.
12. Apoiaremos e impulsaremos a creación dunha zona franca na Coruña
defendida pola Deputación Provincial co fin de que a comarca gañe peso
industrial.
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// A CIDADE DO EMPREGO DE
CALIDADE
A definición dunha Estratexia de Emprego para A Coruña, suscítase como
a base de todas as actuacións a levar a cabo durante a lexislatura en materia de promoción de emprego e promoción empresarial, baseada nunha
nova gobernanza, noutro xeito de xestionar o Concello e como traslado á
poboación de que temos un modelo de cidade e en concreto un proxecto de
promoción de emprego para a mesma. Un modelo construído entre todas e
todos para a cidadanía.
Consideramos fundamental partir do diálogo social e participación entre o
goberno local e os axentes sociais e as entidades que desenvolven políticas
activas de emprego na cidade, para establecer a folla de ruta da acción de
goberno municipal en materia de emprego, co obxectivo central de mellorar
as opcións de atopar un emprego para a poboación activa e especialmente daqueles colectivos máis vulnerables, fomentar un emprego estable e
de calidade, seguir mellorando a formación adaptándoa ás necesidades do
mercado e impulsar a actividade emprendedora.
A Estratexia de Emprego para A Coruña será un documento flexible, de face á súa
continua revisión e actualización en función do contexto socioeconómico. Levarase a cabo un seguimento e unha avaliación que permitiría en cada momento
axustar e actualizar as medidas para alcanzar os obxectivos da Estratexia.
O feito de definir as políticas activas de emprego a desenvolver na cidade,
conxuntamente e de xeito coordinada coas persoas desempregadas, coas
entidades sociais, co empresariado e as entidades sindicais, permitiranos
dar resposta ás necesidades reais da cidadanía, pero tamén ás demandas
das empresas como fonte de creación de emprego.
A integración dos axentes sociais e económicos no deseño da estratexia de
emprego contemplará todas as sensibilidades e facilitará a procura de solucións innovadoras aos novos retos do emprego. Trátase dunha estratexia
que traballará pola creación de postos de traballo e pola súa calidade, redobrando os esforzos para diminuír a precariedade laboral actual, baseada
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na parcialidade e a temporalidade non desexadas.
O instrumento para a elaboración desta Estratexia sería o Pacto Local polo
Emprego, impulsado polo último goberno socialista, e que actualmente
conta con 25 entidades socias, cunha elevada representación na cidade. Coa
participación de todos os axentes, a Estratexia definiría os grandes eixes
ou liñas de actuación, que posteriormente iríanse operativizando en plans
anuais cun orzamento adecuado para o desenvolvemento das distintas accións de promoción de emprego.
Medidas para a cidade do emprego de calidade:
1.

Definiremos unha Estratexia de Emprego para A Coruña como a base de
todas as actuacións en materia de promoción de emprego e promoción
empresarial.

2.

Impulsaremos o Pacto Local polo Emprego como instrumento para elaborar a Estratexia de Emprego para A Coruña.

3.

Crearemos equipos técnicos específicos para a procura de ofertas de
emprego, formación con compromiso de contratación e prácticas non
laborais nos sectores profesionais con maior potencial de creación de
emprego da cidade.

4. Crearemos un Observatorio de Emprego como servizo de información
continua entre os departamentos do Concello, tanto de face a recompilar información sobre o emprego que é susceptible de xerar no propio
Concello como empregador, como sobre os sectores profesionais susceptibles de xerar emprego na cidade.
5.

Promoveremos programas de axudas á contratación das ONGs que desenvolven políticas activas de emprego na cidade, sumando esforzos
para multiplicar os resultados de inserción laboral.

6.

Impulsaremos programas de becas para prácticas en empresas dirixidas a
mozas, desempregados maiores de 45 anos e colectivos vulnerables.

7. Melloraremos a coordinación entre o Servizo Municipal de Emprego e
os Servizos Sociais Municipais en aras de mellorar as intervencións, a
derivación entre servizos para unha mellor atención ou o seguimento e
avaliación conxuntos das insercións laborais.
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// A MARCA CIDADE E O TURISMO

O turismo é un sector punteiro para o desenvolvemento económico e social
a nivel mundial. A Coruña é un destino ideal para a recepción de visitantes
polas súas grandes vantaxes unidas aos seus grandes recursos naturais e
culturais. Pero o turismo transformouse e é necesario crear novos produtos
turísticos, con valor engadido, a partir dos recursos que ofrece a cidade.
Ademais, debemos definir con claridade o turismo que queremos para A
Coruña: un turismo de calidade e non invasivo, capaz de convivir coa cidadanía, favorecendo a sostibilidade, a xeración de emprego e a competitividade
do destino. Temos que percibir o turismo dun modo transversal, ao servizo
dos intereses sociais e do progreso da cidade.
A cidade da Coruña é un destino capaz de satisfacer as necesidades do turismo cultural, de natureza, gastronómico, de compras, urbano, crucerista,
de congresos... e que, ademais, conta cunha identidade propia e diferenciada, con moita vida, segura, facilmente abarcable e paseable, cun clima
agradable, con interesante patrimonio histórico, aberta ao mar e ás súas
praias, con espazos de lecer e naturais atractivos para distintos segmentos,
con recintos de reunións diversos, cunha gastronomía singular e unha boa
relación calidade-prezo.
Á hora de impulsar o turismo na cidade é necesario crear unha nova marca
“A CORUÑA”, a marca actual non ten suficiente peso no panorama turístico
nacional nin internacional. Debemos crear unha estratexia de marketing
que mellore a notoriedade da marca tanto entre a industria como entre o
público obxectivo. A marca é un elemento vivo e en constante evolución.
A medida que cambia o mercado debe evolucionar a marca. Sen perder o
espírito da cidade é necesaria a creación dun slogan, imaxe e campaña actualizadas.
Medidas para a marca cidade e o turismo:
1.
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cada punto da cidade (con especial incidencia en museos ou sitios históricos) en base ao posicionamento que o usuario teña en cada momento.
2.

Impulsaremos no marco do proxecto de zona franca unha liña de ferri
que enlace A Coruña con cidades de Inglaterra e Irlanda co fin de atraer
empresas inglesas que abandonen Reino Unido con motivo do Brexit así
como outros modos de turismo como o de autocaravanas.

3.

Potenciaremos o turismo gastronómico creando a marca Cociña Atlántica, así como impulsando o concurso de Tapas Picadillo e creando un
evento para a cascarilla de cacao.

4. Impulsaremos un incremento de rutas e frecuencias desde o aeroporto
de Alvedro co fin de acceder aos mercados potenciais da cidade.
5.

Crearemos unha nova marca turística para a cidade que capte o espírito
atlántico da Coruña e instalaremos unha imaxe deseño de dita marca en
puntos onde se queira fotografar o turista e que nos axuden a situala.

6.

Impulsaremos o turismo de cruceiros traballando por unha nova estación marítima no peirao de Calvo Sotelo, fomentando excursións e visitas turísticas dentro da cidade e facilitando un servizo de autobuses
regular que una os puntos crave desta.

7. Fomentaremos un incremento do turismo congresual descentralizando
a tematización dos congresos e abarcando temáticas actuais, ademais
de estendendo o produto máis aló do congreso cara ás empresas da
cidade.
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// A CIDADE DA IGUALDADE
Son moitos os avances que en cuestión de igualdade alcanzáronse nos últimos anos baixo gobernos socialistas. Con todo, o camiño que hai que percorrer é moi longo e complexo. Aínda que lexislación é clara respecto diso,
a igualdade hai que traballala cada día desde as institucións nas súas diferentes dimensións e desde o Concello da Coruña queremos achegarnos
día a día un pouco máis a unha igualdade real entre homes e mulleres e a
eliminar a discriminación por razón de sexo ou orientación sexual.
Para iso suscitamos abordar este tema, fundamental para a sociedade de
hoxe e a de mañá, desde un Plan Local de Igualdade realista e centrado nos
problemas das persoas, baixo o modelo de mainstreaming ou transversalidade, integrando a perspectiva de xénero en cada unha das nosas accións.
A transversalidade de xénero propón un cambio substancial nas formas de
facer políticas públicas, de mirar a realidade e de intervir sobre ela, contribuíndo así á innovación, democratización e mellora dos procesos políticos.
O plan de igualdade pretende achegar as políticas de igualdade muller-home e as políticas pola diversidade sexual e de xénero. Aplícanse mediante
un enfoque dual a través da aplicación simultánea e complementaria das
políticas específicas e de políticas transversais. As políticas específicas son
fundamentais para atender as necesidades das mulleres e colectivo LGTBI
e, a transversalidade de xénero, como principio implica o compromiso das
administracións públicas coa consecución dunha igualdade de xénero real
e efectiva, de maneira que a discriminación non se aborde exclusivamente
desde os organismos con competencia en igualdade, senón que sexa un
obxectivo a cumprir en cada unha das áreas e programas competenciais que
sexan pertinentes, sempre que estas teñan incidencia na vida das persoas.
É fundamental actuar en tres aspectos: formación e orientación, actuación
e intervención, e conciliación e participación.
Medidas para a cidade da igualdade:
1. 1. Crearemos o Observatorio de igualdade como lugar de encontro con
entidades e asociacións feministas e LGTBI; con mulleres migradas e autóctonas, minorías étnicas e mulleres en risco de exclusión, etc.
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2. 2. Axudaremos ás empresas que o soliciten a elaborar, revisar ou facer unha implantación real dos plans de igualdade preceptivos pola norma
vixente.
3. 3. Crearemos unha rede de MENTORAS, persoas cunha dilatada
traxectoria profesional ou persoal que poidan ser referentes para nosas
mozas, que as empodere desde o coñecemento da xenealoxía do xénero
feminino. Mulleres que sirvan de exemplo a outras mulleres.
4. 4. Formaremos ao persoal do concello e institucións dependentes, no
uso da linguaxe non sexista cuestión básica que se esixirá en campañas
de publicidade, en calquera medio, senalética, publicacións, comunicacións
institucionais etc. do concello.
5. 5. Xeraremos desde o concello políticas de promoción e participación
das mulleres na administración, asociadas a políticas de conciliación como
teletraballo, ludotecas, apoio escolar etc. Promovendo a corresponsabilidade das tarefas nos ámbitos públicos e privados.
6. 6. Asesoraremos a empresas en ámbitos de corresponsabilidade,
apoio ás súas traballadoras e xestión do talento como método de detección
e promoción das mulleres.
7. 7. Celebraremos datas emblemáticas relacionadas con logros das mulleres, e crearemos itinerarios feministas pola Coruña.
8. 8. Crearemos un premio de igualdade que recoñeza a traxectoria persoal ou profesional de persoas ou entidades que traballen a favor da igualdade real e efectiva de homes e mulleres.
9. 9. Realizaremos campañas de concienciación sostida ao longo do ano
que conte con fitos nos que potenciar mensaxes crave, cuxa finalidade sexa
promover a implicación cidadá fronte ás violencias machistas.
10. 10. Promoveremos a atención ás mulleres de etnia xitana e aqueles
colectivos en situación de exclusión social (prostitutas, inmigrantes, ...) a
través de programas de promoción preeducativa e prelaboral, formación e
itinerarios de emprego, sensibilización e empoderamento.
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11. 11. Crearemos na rede de museos da cidade salas específicas destinadas a exposicións temporais se visibilicen as obras e traxectorias de figuras
femininas relacionadas co tipo de museo no que se atopen. Unha política
expositiva que recoñeza o papel das mulleres na práctica totalidade de disciplinas do saber humano.
12. 12. Habilitaremos Puntos Violeta, espazos de axuda á muller nos que
se atopan voluntarias e integrantes de colectivos feministas especializadas
en prevención e asesoramento contra a violencia machista no contexto das
festas da cidade ou concertos e lecer nocturno.
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// DIVERSIDADE
Reivindicarémonos como unha cidade orgullosamente diversa que quere
ser un referente na loita contra a LGTBIfobia e na defensa dos dereitos e as
liberdades. Unha cidade segura, onde as diversidades sexuais e de xénero
vivan dun xeito libre en todos os seus xeitos de expresión. Onde o diferente
sexa igual, igual en dereitos e igual en oportunidades.
Esa é a cidade que queremos construír os e as Socialistas porque no noso
ADN está a igualdade. Para poñer en marcha políticas LGTBI reais é necesario crer nelas e traballalas desde o activismo. O noso compromiso e o noso
traballo nas políticas de igualdade LGTBI así o demostran.
Converteremos a nosa cidade nun referente de vida para lesbianas, gais,
trans, bisexuais e intersexuales, facilitando a súa día a día a través accións
de políticas de igualdade e visibilización, así como de actividades educativas, sociais, lecer, deporte e culturais. Unha cidade onde a cidadanía homosexual, bisexual, transexual e intersexual séntase segura, cómoda, onde
poida construír o seu proxecto vital. E onde, si xorde algún conflito, podamos intervir para desactivalo inmediatamente.
O compromiso cos dereitos das persoas LGTBI permitiu, en pasadas lexislaturas, iniciar unha programación de actos festivos, informativos e reivindicativos que puxeron voz e cara á diversidade. A apertura do Servizo Municipal de Mediación LGTBI supuxo un paso na dirección de evitar conflitos
que puidesen xurdir nos distintos ámbitos sociais. Neste momento o novo
Espazo dás Diversidades leva un ano pechado, estamos á espera de que a
súa pronta licitación para que poida pronto estar ao servizo da poboación
LGTBI . O noso compromiso é potenciar conxuntamente cos colectivos LGTBI da cidade o Espazo dás Diversidades.
Nesta lexislatura a través das nosas emendas orzamentarias, o colectivo
A.L.A.S. Coruña puxo en marcha o “Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia”, que ten como obxectivo rexistrar as agresións que se producen na
nosa comarca, concienciar á cidadanía da importancia de denunciar ataques e/ou agresións motivadas pola LGTBIfobia e ofrecer atención primaria
ás vítimas. Ademais de ofrecer un servizo de mediación entre a vítima e a
administración para así conseguir unha cidade onde toda a cidadanía sexa
igual en dereitos e que non exista ningún tipo de discriminación.
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O CoruFest foi outra das propostas con selo socialista contando co apoio e
a colaboración dos colectivos LGTBI así como dos e as artistas locais. Un
festival que pretende a través do teatro, a cultura e a arte visibilizar dunha
forma combativa a realidade do colectivo LGTBI .
Outra acción que desenvolvemos os Socialistas xuntamente cos colectivos
da cidade foi a posta en marcha do “Atlantic Pride”, que pretende ser o orgullo LGTBI de toda a cidade e a nivel autonómico.
Medidas para unha cidade diversa:
1.

Continuaremos apoiando o Corufest como festival que pretende a través
do teatro, a cultura e a arte visibilizar dunha forma combativa a realidade do colectivo LGTBI , e impulsaremos o “Atlantic Pride”, que pretende
ser o orgullo LGTBI de toda a cidade e a nivel autonómico.

2.

Potenciaremos o Espazo de Diversidade Sexual e Identidades de Xénero, en torno ao cal desenvolveranse todas as actividades e programas
dirixidos a conseguir a igualdade, visibilización e integración plena das
persoas do colectivo LGTBI na cidade. O Servizo se xestionará en colaboración coas entidades LGTBI da cidade, potenciando a participación e
corresponsabilidade destas nas políticas municipais.

3.

Impulsaremos campañas de información, difusión e sensibilización ante
as problemáticas e demandas do colectivo LGTBI e contra a homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia ou calquera outra discriminación por
orientación sexual ou identidade de xénero.

4. Poñeremos en marcha da web “Coruña Diversa” como parte do Espazo
dá Diversidade e a través da cal transmítase información sobre actividades, formación online e lévense a cabo programas de apoio personalizados.
5.

Crearemos o Centro de Estudos LGTBI encargado da elaboración dun
fondo cultural, bibliográfico e audiovisual achega do movemento LGTBI,
especialmente en Galicia e na nosa cidade e que realizase estudos sobre a realidade actual deste colectivo.

6.

Fomentaremos a formación e información, en colaboración coa comunidade educativa, dirixida a mozas, para apoiar a persoas LGTBI , previr
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fenómenos de exclusión e evitar condutas LGTBIfobicas. Estas accións
de formación irán dirixidas ao profesorado e aos funcionarios municipais. Traballarase tamén a formación da Policía local en materia de delitos e incidentes de odio.
7. Abordaremos un plan municipal para acódelas transexuais, traballando
desde os Servizos Sociais facilitando o seu incorporación aos servizos
municipais e traballando para normalizar a súa situación, aceptando
para iso a súa identidade sentida.
8.

Crearemos un Programa de Acompañamento ao Emprego para aquelas
persoas con maior vulnerabilidade ante o mercado de traballo, como
son acódelas transexuais, cuxa integración laboral é a miúdo especialmente complexa.

9.

Impulsaremos a celebración da Semana do Orgullo LGTBI . Na que se
combinen os actos festivos, culturais, informativos e reivindicativos.
Consideramos esencial que estes actos de realicen xunto cos colectivos
LGTBI da cidade quen aportarán a filosofía e as ideas para a súa celebración.
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// A CIDADE DOS MOZOS
Os mozos son quen viviron con maior crueza a crise. A elas recortar o seu
presente (menos dereitos, menos becas, menos axudas, menos emprego...)
pero, ademais, deixóuselles sen futuro. O exilio económico ao que se viron
abocados centos de mozos coruñeses ten o seu reflexo noutros tantos que
teñen dificultades para continuar os seus estudos, que perderon becas e
axudas, e que só poden acceder a traballos precarios, convertendo nunha
misión imposible a súa emancipación. Unha vez finalizada a crise económica os socialistas comprometémonos a reverter esta situación.
Unha sociedade cuxo funcionamento condena de tal xeito a quen deben garantir o seu futuro condénase a si mesma. Un sistema que despreza o talento recorta as oportunidades de progreso e esquece a igualdade de oportunidades só pode retroceder en termos de benestar e de desenvolvemento.
O patrimonio máis importante da cidade son os nenos, adolescentes e novos, un tesouro do presente e un valor de futuro. É deber das administracións municipais potenciar mediante políticas públicas o desenvolvemento
das novas xeracións de mozas cos principios de liberdade e igualdade. Convertelas nunha realidade depende do consenso que poida garantir o seu
cumprimento.
A Coruña necesita mozos críticos e participativos, colaboradores e solidarios, con igualdade de oportunidades. Promoveremos o necesario desenvolvemento político, social, educativo, laboral e cultural da poboación nova,
mediante Plans Municipais de Mocidade, prestando maior atención aos
máis desfavorecidos, con medidas educativas, de emprego e de vivenda, de
información e participación na vida da Coruña.
Medidas para a cidade dos mozos:
1.

Impulsaremos a creación do Consello da Xuventude da Coruña para estimular a participación dos mozos coruñeses e o seu tecido asociativo
nas institucións municipais.

2.

Implementaremos unha estratexia contra o paro xuvenil garantindo
cláusulas nos procesos de contratación pública que inclúan criterios
de idade.
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3.

Crearemos unha bolsa de traballo xuvenil municipal para favorecer a
mobilidade laboral xuvenil.

4. Dotaremos á nosa cidade dun Albergue Xuvenil que incluiremos na rede
de Albergues de España (REAJ) e na rede Hostelling International (HI).
Buscaremos un edificio adecuado, próximo ás estacións de tren e de
autobuses, co fin de facilitar a estancia aos mozos viaxeiros que nos
visiten con ánimo de coñecer gozar a nosa cidade e a súa contorna.
5.

Impulsaremos axudas para o acceso á vivenda para estudantes desenvolvendo o proxecto do Distrito Universitario dos Mallos e creando unha
bolsa de aluguer xuvenil.

6.

Melloraremos a mobilidade e o transporte público implantando unha
tarifa plana para estudantes menores de 30 anos, útil para os medios de
transporte públicos e con carácter metropolitano.

7. Renovaremos e incrementaremos o equipamento municipal dedicado á
infancia e mocidade en parques como canastras ou parques de nenos.
8.

Crearemos un programa de subvencións para financiar proxectos innovadores de novos empresarios autónomos.

9.

Aumentaremos os convenios de colaboración con colexios profesionais
e institucións de ensino en especial aumentar becas e contratos de
prácticas en organismos municipais.

10. Desenvolveremos un plan nas escolas e institutos da cidade para abordar problemas relacionados coa saúde emocional e a saúde sexual dos
mozos.
11. Promocionaremos o activismo social da mocidade dando unha nova
orientación á Oficina de Información Xuvenil, dotándoa dun centro novo
de autoxestión, apoiando o asociacionismo e dotándoo de espazos de
intervención cultural moza sen tutelas.
12. Regularemos a apertura de casas de apostas en inmediacións de colexios, institutos e centros xuvenís.
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// UNHA CIDADE EDUCADORA
A Coruña foi sempre unha cidade comprometida coa educación, coa cultura,
coa divulgación científica, aberta á innovación. Os socialistas comprometémonos a que A Coruña volva ser un referente formativo e cultural. Imos
realizar todos os esforzos posibles para contribuír a mellorar o funcionamento e os resultados do noso sistema educativo. A nosa idea básica é volver converter a educación nun dos eixes centrais de actuación do Concello,
utilizando para ese fin todas aquelas ferramentas con que conta o goberno
local e abarcando todos os niveis de formación.
O noso compromiso coa educación estenderase, xa que logo, ao ciclo formativo completo, desde a primeira etapa da Educación Infantil (tan importante
para a conciliación familiar e laboral), ata chegar á Formación Profesional
ou á Universidade, sen esquecer a formación extracurricular (musical, artística, cívica, en idiomas, medioambiental...). Indo ata máis aló: á educación continua multidisciplinar para adultos (en activo ou en desemprego),
ou aos programas sénior para os nosos maiores.
A vida e o futuro de quen hoxe están formándose non poden esperar a que
veñan tempos mellores. A educación é o investimento máis rendible, é a
única que pode garantir o progreso da nosa cidade. A educación ten que ser
o factor que nos dea o plus que a cidade necesita para situarse no grupo
cabeceiro das metrópoles europeas. A Coruña, nestes momentos de crise
económica, ha de ser valente para ver máis aló do inmediato, para confiar
nun horizonte mellor e para apostar máis forte que nunca pola formación. A
nova sociedade que se debuxa no novo tempo económico e social esixe que
nos fortalezamos con máis e mellor formación, con máis e mellores oportunidades para todos e todas.
Aspiramos á construción dunha sociedade de progreso, unha cidade na que
as persoas poidan alcanzar o seu máximo desenvolvemento intelectual, cultural e cívico. O investimento en capital humano ten que ser sempre nosa
principal prioridade. A educación, ademais de potente ferramenta para
construír unha sociedade máis democrática, xusta e participativa, constitúe
a mellor aliada da igualdade de oportunidades, clave para que o futuro dos
nenos e as nenas da Coruña non dependa das posibilidades económicas das
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súas familias.
O proceso educativo necesita ineludiblemente da corresponsabilidade social. Esta debe concretarse nun compromiso consensuado e corresponsable
entre a Administración Local, as institucións, as asociacións e os diversos
colectivos cidadáns. Un Proxecto Educativo de Cidade é inviable sen o concurso da corresponsabilidade social.
Medidas para unha cidade educadora:
1.

Impulsaremos proxectos de rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética dos centros escolares da cidade, así como de mellora e ampliación das súas instalacións segundo as necesidades de cada centro.

2.

Potenciaremos os Programas de inmersión lingüística, facendo fincapé
no programa de Becas USA, dotándoas de maior dotación orzamentaria
e ofertando un maior número de prazas, así como revisando os seus
criterios de baremos.

3.

Potenciaremos o Consello Escolar Municipal para facer un espazo de
debate, participación e laboratorio de ideas.

4. Impulsaremos os centros de formación profesional da cidade poñendo
en contacto a pequenas e medianas empresas da cidade co estudantado
e participando desde o Concello en programas europeos de intercambio
de estudantes de FP.
5.

Colaboraremos coa policía para evitar as drogas, o alcohol, a violencia,
o acoso escolar, os perigos de Internet e a violencia de xénero entre os
e as estudantes.

6.

Realizaremos unha reorganización das zonas de influencia para axustar
a oferta escolar e a poboación real.

7. Fomentaremos a alimentación ecolóxica e de proximidade nos centros
escolares da cidade convertendo os comedores escolares en espazos
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educativos esenciais dentro dos colexios.
8.

Dotaremos de maiores espazos de comedor escolar nos centros educativos para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar das familias,
así como estudaremos a instalación de cociñas propias en todos os centros onde sexa posible.

9.

Estenderemos a rede municipal de escolas infantís de 0 a 3 anos, coa
finalidade de cubrir a demanda existente na cidade, impulsando con
carácter prioritario as novas escolas infantís de Monte Alto e Vos Castros-Castrillón.

10. Trasladaremos a Escola Municipal de Música ao cuartel do Parque dotándoa de maiores espazos e permitindo a ampliación do CEIP Curros
Enríquez.
11. Implantaremos un modelo UNIVERCITY (colaboración Universidade-Cidade), para axuntar moitos dos obxectivos e propostas da estratexia
20/30 e aproveitar o caudal de coñecemento e I D con que conta a cidade para realizar propostas realistas que aumenten as oportunidades da
nosa cidade e os seus residentes.
12. Manteremos o respaldo económico municipal á UNED como membro da
Xunta Reitora do Centro, e colaboraremos para a promoción da educación, impulsando a realización conxunta de Programas de e-learning,
especialmente para persoas maiores, persoas paradas de longa duración e persoas con algunha discapacidade; concedendo premios de doutorado e ás mellores prácticas de transferencia.
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// CULTURA E MEMORIA
Na Coruña os socialistas imos propoñer un tempo novo dentro do ámbito cultural. Un tempo que volva situar a cultura alternativa, aos artistas emerxentes,
aos creadores multimedia, as correntes plásticas da cidade, a música clásica, a
literatura, aos ilustradores, a escena contemporánea, a fotografía, aos xestores
culturais, ao sector editorial, ao teatro, a cultura popular, aos artistas urbanos,
ao patrimonio artístico, a autoxestión cultural, ..., no espazo que demandan.
A Coruña goza de modo cotián dunha potenciable actividade cultural (en especial de xoves a sábado), en salas de teatro, de concertos, pubs, bares e outros
locais alternativos. Propoñémonos colaborar na creación dunha marca de cidade baseada na cultura. Hai que dar un salto cualitativo para conseguir que A
Coruña sitúese como unha cidade moderna, vangardista, creativa..., unha cidade á altura das cidades europeas punteiras.
A Cultura é sempre garantía de prosperidade: xera emprego, cidadáns conscientes, espazos habitables, tolerancia e benestar. Imos apoiar a creatividade
e a sacar á flote o talento, a traballar man a man cos artistas, técnicos e empresarios que apostan pola cultura como industria xeradora dunha actividade
económica potente e estable.
No que respecta á Memoria Histórica, os socialistas continuaremos coa aplicación da Lei de Memoria histórica a nivel municipal iniciada durante o noso último mandato de goberno. A retirada da simboloxía franquista na cidade require
inevitablemente da concorrencia da normativa e a acción municipal. Desde o
concello pódese, e debe, realizar o labor de apoio ás organizacións civís que
traballan en prol da recuperación da Memoria Histórica, como o son as Asociacións para a Recuperación da Memoria Histórica ou os Ateneos Republicanos,
entre outras.
Medidas para a cultura e a memoria:
1.
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2.

Impulsaremos o proxecto Lembranzas do Porto na antiga Lonxa do
Muro, como centro de interpretación do mar, a pesca e a emigración.

3.

Estableceremos un programa de mediación cultural para unha audiencia xeneralista e especializada, aproveitando os espazos dos centros cívicos e socioculturais, para o fomento da creación, promoción, difusión
e debate da actividade artística local, dirixida por un equipo multidisciplinar que sirva como centro de creación de ideas e espazo de creación
en torno ás artes plásticas, escénicas, visuais, literarias, audiovisuais...
dinámico e aberto a toda a cidadanía.

4. Crearemos unha Noite Máxica para a música na primavera na cal ocuparase un edificio municipal e darase cabida a todos os grupos da cidade
en diferentes escenarios, facendo un set para que poidan coller quenda
quen queiran participar no momento gravando as actuacións para que
os grupos participantes poidan contar cunha maqueta na que mostrar
o seu traballo.
5.

Elaboraremos un Plan Integral do Sector Audiovisual que terá por obxectivos a redefinición do Sector, incorporando as novas liñas de traballo
(como webs, videoxogos) mediante a actualización e perfeccionamento
de coñecementos.; a consolidación do sector audiovisual dentro do sistema produtivo da cidade, o fomento da competitividade do audiovisual
para o seu paulatino desligamento do financiamento público e o posicionamento na produción e na creación dentro do audiovisual nacional e
europeo, así como axudar na distribución das producións.

6.

Propoñemos a creación da Coruña Filme Commission, cuxo traballo
servirá para constituír un punto de encontro e de diálogo do Sector Audiovisual, centralizar todos os trámites relacionados co sector e promover de forma activa A Coruña como plató de rodaxe.

7. Elaboraremos un Plan de Dinamización de Cásalas-Museo a fin de que
funcionen coordinadas como un Museo da cidade dinámico e vivo para
reivindicar mediante charlas, debates, exposicións, fondos bibliográficos, fondos audiovisuais, un boletín semestral... a memoria da Coruña e
a súa intrahistoria, desde unha perspectiva local, galeguista e ilustrada,
segundo a materia de cada espazo.
8.
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tival de Cine Fantástico e de Terror, Feira videoxogos, exhibición de cosplay, parkour... unha semana grande para conectar a Feira do Cómic
con outro tipo de actividades culturais e xuvenís que xoguen dentro dos
parámetros e claves culturais da Feira do Cómic, aproveitando a centralidade desta.
9.

Apostaremos pola Orquestra Sinfónica de Galicia, tanto pola súa intrínseco valor artístico, como polos seus numerosos proxectos de formación, divulgación e labor social, cos seus concertos didácticos ou os
seus programas de inclusión social.

10. Renovaremos a Escola Municipal de Música, adecuando o espazo para
ampliar a oferta de asignaturas e achegar a música a un sector máis
extenso da poboación.
11. Crearemos un Consello Municipal de Memoria Histórica cuxa finalidade
será establecer unha relación entre o Goberno Municipal e o tecido asociativo, e cidadanía, que traballa ou teña interese en torno á Memoria
Histórica, así como constituír un espazo para intercambiar información
ou propoñer actividades entre devanditos axentes.
12. Crearemos dentro de Cásaa-Museo Casares Quiroga un Centro para a
Memoria Histórica da cidade, que sirva de crisol de actividades culturais, científicas, académicas e de investigación e difusión da historia da
Guerra Civil Española, a Ditadura Franquista. Dita Casa será ademais a
Sé do Consello Municipal de Memoria Histórica.
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// A CIDADE DA IGUALDADE SOCIAL
Para moitos miles de persoas a nosa cidade cambiou radicalmente, para
ben, no período 1983-2011 cos gobernos socialistas. Nas eleccións de 2011
e 2015 quen viven na Coruña decidiron que debían ser outras opcións políticas as que se encargarán de gobernar a cidade: O Partido Popular primeiro
(2011-2015) e Marea Atlántica na actualidade (2015-2019). Ambas formacións políticas han defraudado a moitos miles de coruñesas e coruñeses.
Os socialistas en disposición de procurar que A Coruña volva ser a partir de
maio unha cidade que recupere o benestar social, unha cidade que coide e
preocúpese de todas as persoas que nela residen e que sexa unha cidade
acolledora e grata, na que esteamos orgullos de vivir.
Nos últimos oito anos a política social municipal sufriu unha evidente degradación, recoñecida polos e as usuarios, veciños, entidades sociais e cívicas, e tamén por moitas e moitos dos seus profesionais. Logo de case oito
anos de desconcerto e confusión xa non é posible ocultar unha situación tan
lamentable. Esta situación de parálise impide, ademais, que poidan enfrontar a dura realidade social de hoxe, unha realidade dura e complexa que non
se soluciona con ocorrencias vacuas ou frases retóricas.
A Coruña pasou de liderar durante anos as políticas sociais municipais no
noso país ao que son hoxe na nosa cidade: un espazo de mediocridade, racanería e ninguneo da acción social cívica, que foron moi perxudiciais para
centos e miles de persoas, malia os evidentes esforzos dunha gran parte
dos seus profesionais, tanto do propio Concello como das entidades de Terceiro Sector de Acción Social.
Para os socialistas coruñeses os servizos sociais municipais concibiranse
como un recurso integral na procura da igualdade e a cohesión social. A
atención á infancia, á mocidade e aos maiores, como colectivos especialmente vulnerables, será prioritaria.
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Medidas para a cidade da igualdade social:
1.

Crearemos un Equipo Técnico Multidisciplinar no Concello sobre a soidade que, en colaboración co Terceiro Sector de Acción social, realice
un diagnóstico social da situación de soidade e elabore e leve a cabo os
programas para paliala e promover o acompañamento.

2.

Promoveremos un Convenio Especial Plurianual con FEGEREC (Federación Galega de Enfermidades crónicas) para habilitar un espazo suficiente capaz de albergar ás entidades de enfermidade crónicas da nosa
cidade de forma que poidan compartir funcionalidades comúns derivadas de obxectivos que son compartidos por case todas ela.

3.

Crearemos o Observatorio Social da Coruña para promover accións que
impulsen e potencien a cohesión social das persoas que viven na nosa
cidade e permitir a planificación de tómaa de decisións máis convenientes para a vida das e os coruñeses.

4. Sentaremos as bases do Clúster Sociosanitario da Coruña, cuxos membros serán entidades institucionais, sociais e privadas do sistema sanitario e do sistema de servizos sociais; entidades de formación e entidades e empresas provedoras de tecnoloxía social e sanitaria; para a
xestión eficiente dos recursos e a realización de proxectos compartidos.
5.

Melloraremos o programa do talón restaurante coa finalidade de que se
complemente cun programa de acompañamento integral que se realizará de forma mensual a toda aquela poboación vulnerable dentro do
programa.

6.

Melloraremos a renda social municipal garantindo os recursos necesarios e uns criterios que permitan chegar a todas as persoas en situación
ou risco de exclusión social.

7. Reestableceremos os equipamentos de proximidade en cada un dos
distintos centros cívicos que funcionarán como distritos de atención ao
cidadán.
8.

49

Desenvolveremos estratexias transversais a través de servizos sociais,
cultura e educación para homoxeneizar o tránsito da poboación inmigrante.
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9.

Realizaremos liñas de traballo co tecido asociativo vinculado á infancia
co fin de descartar do ámbito municipal calquera indicio referido á pobreza infantil.

10. Deseñaremos coas asociacións que traballan coa infancia vulnerable e
con familias en risco de exclusión un programa para unha eficaz integración das nenas e os nenos no ámbito social.
11. Desenvolveremos nos primeiros 100 días de goberno as liñas estratéxicas para alcanzar a erradicación do chabolismo en todos os asentamentos da cidade atendendo ás diferentes características de cada un.
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// POR UN DEPORTE PARA TODOS E
TODAS
Sen dúbida, a práctica deportiva constitúe un dos elementos fundamentais
xeradores de saúde, benestar e dinamismo nas sociedades modernas. O
exercicio físico forma parte dos hábitos culturais e sociais urbanos e é, desde a infancia ata a terceira idade, un factor xerador de mellora na calidade
de vida das persoas. Ademais, contribúe á socialización e a educar no respecto aos demais, no esforzo individual e colectivo, e no compañeirismo.
A Coruña incorporouse, fai anos, ao conxunto de cidades españolas e europeas que realizaron un importante esforzo para desenvolver unha rede de
equipamentos deportivos e de programas dirixidos a favorecer a práctica
deportiva polo conxunto da cidadanía, en todas as idades, que han ter unha
gran acolleita ao longo de dúas décadas de vixencia.
A creación das Escolas Municipais Deportivas, a potenciación do deporte
escolar e o respaldo ao traballo conxunto coas distintas federacións resultaron imprescindibles para estender a práctica deportiva a todos os veciños
e veciñas. O impulso municipal serviu, ademais, para popularizar especialidades deportivas antes minoritarias e para converter a actividade física en
parte esencial do desenvolvemento humano e comunitario.
A rede de equipamentos deportivos está, neste momento, saturada na
maioría dos casos. Desde deportes de práctica masiva, como o fútbol (con
máis de cinco mil acodes no ámbito da AFAC), ata especialidades con menor número de fichas como o rugby, a natación sincronizada ou o fútbol
gaélico necesitan con urxencia novas instalacións. Ás veces deben adestrar,
e ata desenvolver as súas competicións, en concellos da comarca, porque
non contan na cidade da Coruña con instalacións nin horarios suficientes.
Un caso particularmente rechamante é o do atletismo, cuxa evolución nos
últimos anos esixe dotar sen demora á cidade dunha instalación de pista
cuberta que permita aos atletas un uso sistemático da mesma.
A presión de usuarios e usuarias sobre a rede de polideportivos municipais
é similar ao exposto para as outras instalacións. As Escolas Municipais, o
uso libre polos usuarios ou a utilización para actividades de sala programa-
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das colapsan a diario as instalacións existentes, especialmente nas franxas
horarias da tarde-noite.
Si no mandato 2011-2015 o goberno do partido popular non incrementou
os equipamentos deportivos nunha proporción equiparable á necesidade de
ditas dotacións, os últimos catro anos de goberno municipal foron, como
noutras áreas de goberno, anos perdidos. As instalacións polideportivas do
Castrillón seguen no mesmo estado que en 2015, non se realizaron mellóralas necesarias na Cidade Deportiva da Torre e non se proxectou ningunha
dotación deportiva nova. Os socialistas apostamos por reverter estes oito
anos cun aumento significativo do orzamento en materia de deportes e con
melloras tanto nas instalacións como na organización dos convenios, os horarios e os programas deportivos.

Medidas para un deporte para todos e todas:
1.

Incrementaremos ata o 6% dos orzamentos municipais o orzamento en
deportes co fin de dotar de maior persoal ao servizo e de levar a cabo
intervencións de mellora e mantemento nas instalacións deportivas
municipais.

2.

Crearemos unha nova cidade deportiva en terreos da Fábrica de Armas
compatible co proxecto da Cidade das TIC na que se proxecta un estadio de atletismo e campos de fútbol homologados para rugby e fútbol
gaélico.

3.

Cederemos terreos ás federacións para a construción da Casa da Raqueta.

4. Elaboraremos programas de apoio ao deporte feminino, base, profesional, e adaptado.
5.

Revisaremos o convenio dos clubs modestos co Concello para dar maior
osíxeno aos clubs, desde o punto de vista económico, e cederemos un
local municipal á Asociación de Fútbol Afeccionado da Coruña.

6.

Fixaremos criterios para poder ofrecer aos clubs da cidade un reparto
xusto das instalacións deportivas e dos convenios municipais.

7. Crearemos liñas de axudas e convenios para deportistas elite e depor-
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tistas sénior que participen en europeos, mundiais ou olimpíadas, así
como aos seus clubs.
8.

Apostaremos por un modelo de turismo baseado no deporte coa organización de grandes eventos deportivos.

9.

Recuperaremos a liña de axudas desde a Concellaría de Turismo para
os clubs e deportistas que viaxen fose da comunidade autónoma.

10. Recuperaremos o gran premio atletismo Cidade da Coruña, o Trofeo Cidade da Coruña de Natación e O día da bicicleta na rúa.
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// INNOVACIÓN SOCIAL,
PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN
E CONVIVENCIA
O desafío da regeneración democrática e política require ensanchar a democracia desde o Concello como institución máis próxima á cidadanía. O
goberno local da Coruña promoverá procesos innovadores de participación
e deliberación coa cidadanía, así como un liderado baseado na ética pública,
o exercicio da transparencia e o fácil acceso á información e unha rendición
periódica de contas.
Participación, transparencia, información, proximidade, honestidade e xestión compartida son atributos esenciais nun bo goberno para a cidadanía
do século XXI. Unha cidade participada non se logra da noite para a mañá,
senón que require impulsar, a medio e longo prazo, un proceso participativo
de cambio centrado en torno a unha serie de valores cívicos. Haberá de alcanzarse un consenso esencial entre a Corporación Municipal e a cidadanía
en torno aos principios básicos e as liñas futuras de desenvolvemento social
que a cidade debe seguir.
É o momento de xerar unha convivencia activa de todos os que residimos
na Coruña, persoas, colectivos, etc. Pero traspasar a convivencia do estar
a unha convivencia do ser; unha convivencia propositiva, dinámica, baseada
en compartir inquietudes e solucións que promuevan avanzar na nosa democracia desenvolvendo accións en contacto directo e inmediato coa cidadanía, para que a propia cidadanía participe de forma activa na proposta e
en tómaa de decisións da cidade.
O Código de Bo Goberno Municipal socialista indica que: A democracia representativa e a democracia participativa non son opcións contrapuestas,
senón que se complementan e reforzan a unha á outra. Resulta urxente
promover un exercicio de proximidade, honestidade e transparencia desde
o ámbito local cos mellores atributos para a cidadanía.
No referente á cooperación, A Coruña foi sempre unha cidade solidaria, tanto con aquelas situacións de exclusión que se dan entre os nosos veciños e
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veciñas, como con aqueles países que máis necesidades teñen. Nos últimos
anos os recortes extremos de fondos dedicados á Cooperación ao Desenvolvemento supuxeron unha condena de facto para millóns de persoas. A
política de Cooperación se ha reducida a mínimos cuasi ridículos en toda
España. Tamén na nosa cidade operáronse estes recortes, cuxa consecuencia directa foi a práctica desaparición dos fondos dedicados a este fin. Como
socialistas, o noso propósito e o noso compromiso é recuperar e incrementar o esforzo inversor en Cooperación ao Desenvolvemento, apoiar ás ONGs
que traballan en exclusión social no exterior e na nosa cidade, e difundir as
boas prácticas destas entidades sociais para dalas a coñecer ao conxunto
de cidadáns.
Os últimos oito anos non supuxeron na cidade melloras en ningún das áreas
anteriormente descritas. As novas propostas en participación limitáronse
a reunións entre o goberno municipal e os veciños dos barrios organizadas á marxe da comisión de participación e coa única finalidade de servir
como propaganda electoral do goberno en lugar de canalizar as propostas
veciñais. Os orzamentos participativos saldáronse nos últimos 3 anos con
niveis de execución inferiores ao 50%, creando frustración entre os veciños que participan activamente nos mesmos. Doutra banda, as axudas á
cooperación non recuperaron os niveis anteriores aos recortes do período
2011-2015.
É por iso que os socialistas propoñemos unha reformulación completa da
participación cidadá na vida municipal, así como unha volta ao cidade solidaria e comprometida que sempre fomos.

Medidas para una Coruña participativa, innovadora y solidaria:
1.

Apoiaremos o asociacionismo e o voluntariado en entidades con fins interese social. As Entidades Recoñecidas terán acceso aos espazos dos
Centros Cívicos e Deportivos, e aos medios de información municipal,
para a difusión dos seus programas e actividades.

2.

Desenvolveremos a Plataforma Electrónica de Información Municipal,
así como distintas aplicacións de comunicación bidireccional coa cidadanía.
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3.

Alentaremos un procedemento que garanta o dereito a participar na
rede informática cívica, en enquisas, en foros e en todos aqueloutros
instrumentos que promova o Concello a través da rede.

4. Celebraremos un Pleno municipal como mínimo ao ano en equipamentos públicos situados en distintos barrios da cidade. Tratarán de modo
monográfico asuntos de desenvolvemento urbano e primaremos neles
a participación cidadá.
5.

Fomentaremos a rendición de contas con información puntual, permitindo o acceso á información pública como medio de control de para que
os cidadáns e cidadás, ata cumprir co cento por cento dos indicadores
de transparencia definidos pola ONG Transparencia Internacional (ITA)
en orzamentos, contratación, licitacións, urbanismo, etc.

6.

Poñeremos en marcha o Consello Social da Coruña xunto a entidades,
colectivos, plataformas e asociacións, que elabore e emita informes,
estudos e propostas de desenvolvemento económico local, planificación
estratéxica da cidade e grandes proxectos urbanos.

7. Activaremos os verdadeiros Orzamentos Participativos onde a poboación pode discutir e decidir sobre as políticas públicas.
8.

Comprometémonos a que un vinte por cento do investimento novo de
cada ano decídase consultando a veciños e veciñas.

9.

Crearemos o Consello Municipal de Solidariedade e Cooperación.

10. Recuperaremos as axudas municipais á cooperación, con compromiso
de que no último ano de mandato o importe presupostado supoña un
0,4% do orzamento municipal, o acceso ás axudas realizarase mediante
un sistema de concorrencia competitiva.
11. Crearemos a área de cooperación dentro da Concellaría de Participación, Cooperación e Innovación Social.
12. Abriremos un proceso participativo con colectivos, asociacións, federacións,
etc., para poñer en marcha un novo Regulamento de Participación que diga
como e para que, participamos.
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13. Implementaremos a Oficina Cidadá como nexo entre cidadanía e administración, onde recibir apoio administrativo de tramitación, información sobre lexislación, posibilidades, propostas, etc.
14. Coruña Colabora: A coxestión necesaria para rexenerar a función pública, impulsar o espírito crítico e consolidar a ética con perspectiva de
profundización e de extensión da Democracia.
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