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Ao longo deste apartado faremos un 
percorrido polo marco normativo 
da cultura no noso ordenamento 
xurídico, analizaremos os principais 
modelos e paradigmas de política 
cultural no contexto dos países 
occidentais, daremos conta da 
relevancia crecente que a cultura 
está a ter nas políticas municipais, 
e remataremos cunha reflexión 
arredor do papel da planificación 
estratéxica na consecución duns 
servizos culturais de calidade 
que xeren un impacto positivo no 
desenvolvemento local.



8

MARCO NORMATIVO
Na esfera internacional, o dereito da cidada-
nía á cultura aparece reflectido por vez pri-
meira na Declaración Universal dos Derei-
tos Humanos (1948), que no seu artigo 27 di:

“(...) toda persoa ten dereito a tomar parte 
libremente na vida cultural da comuni-
dade, a gozar das artes e a participar no 
progreso científico e nos beneficios que 
del resulten”.

Posteriormente, a Constitución Española 
incorporou ese principio xeral en dous arti-
gos, un que fai énfase no dereito de acceso 
á cultura (artigo 44.1):

“Os poderes públicos promoverán e tute-
larán o acceso á cultura, á que todos te-
ñen dereito”.

E outro que sinala o deber das administra-
cións públicas de promover a participación 
cultural da poboación (artigo 9.2):

“Corresponde aos poderes públicos pro-
mover as condicións para que a liberdade 
e a igualdade do individuo e dos grupos 
en que se integra sexan reais e efectivas; 
remover os obstáculos que impidan o di-
ficulten a súa plenitude e facilitar a par-
ticipación de todos os cidadáns na vida 
política, económica, cultural e social”.

Ademais, a Constitución Española recolle 
expresamente a defensa e promoción do 
patrimonio histórico, cultural e artístico 
(artigo 46):

“Os poderes públicos garantirán a con-
servación e promoverán o enriquece-
mento do patrimonio histórico, cultural e 
artístico dos pobos de España e dos bens 

que o integran, calquera que sexa o seu 
réxime xurídico e a súa titularidade. A 
lei penal sancionará os atentados contra 
este patrimonio”.

A propia Constitución Española distribúe 
as competencias en cultura entre as Comu-
nidades Autónomas (artigo 148) e o Estado 
(artigo 149). Entre as materias que son com-
petencia do Estado constan:

• A lexislación sobre propiedade intelec-
tual.

• A defensa do patrimonio cultural, ar-
tístico e monumental español contra a 
exportación e espoliación, os museos, 
bibliotecas e arquivos de titularidade 
estatal, sen prexuízo da súa xestión por 
parte das Comunidades Autónomas.

E entre as materiais que son competencia 
das Comunidades Autónomas figuran:

• A artesanía.

• Os museos, bibliotecas e conservatorios 
de música de interese para a Comunida-
de Autónoma.

• O patrimonio monumental.

• O fomento da cultura, da investigación e, 
no seu caso, do ensino da lingua. 

Pola súa parte, o Estatuto de Autonomía de 
Galicia establece como competencia ex-
clusiva da Xunta de Galicia o fomento da 
cultura en Galicia (artigo 27.19) e sinala no 
artigo 32 que corresponde ao goberno auto-
nómico a defensa e promoción dos valores 
culturais do pobo galego.

A pesar deste reparto de competencias en-
tre o Estado e as autonomías, a Lei de Ba-
ses de Réxime Local de 1985 consagra no 
seu artigo 25 a potestade dos Municipios 
na “promoción da cultura e equipamentos 
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culturais”, o que na práctica lles confire aos 
Concellos unha ampla capacidade de xes-
tión da cultura.

MARCO TEÓRICO DAS 
POLÍTICAS CULTURAIS
Os dous principios que vimos plasmados na 
Constitución Española arredor dos dereitos 
culturais da cidadanía, a saber, o dereito de 
acceso e o dereito de participación, foron por 
vez os eixos sobre os que pivotaron os dous 
grandes paradigmas de política cultural nos 
países occidentais desde 1959. A creación 
ese ano do Ministerio francés de Asuntos 
Culturais, encabezado polo escritor André 
Malraux, supuxo a instauración dunha polí-
tica de achegamento da creación artística a 
amplas capas da poboación mediante a im-
plantación de casas da cultura nas capitais 
dos principais departamentos de Francia. 
Con esta medida descentralizadora facili-
touse que moitas persoas non residentes en 
París puidesen ter acceso ás obras da alta 
cultura, aquelas producidas por artistas es-
pecializados. Foi o que se veu en denominar 
como “democratización da cultura”.

A partir de maio de 1968 este modelo foi 
cuestionado en determinadas instancias 
por partir da consideración do cidadán 
como consumidor pasivo e por apoiarse 
nunha visión elitista e estreita da cultura. 
Así, na Declaración de México sobre as Po-
líticas Culturais - MONDIACULT (UNESCO, 
1982), proponse unha definición de cultura 
que excede aos marcos disciplinares das 
artes para abranguer unha mirada antro-
polóxica:

“(...) no seu sentido máis amplo, a cultura 
pode considerarse actualmente como o 
conxunto dos riscos distintivos, espiri-

tuais e materiais, intelectuais e afecti-
vos que caracterizan a unha sociedade 
ou un grupo social. Ela engloba, ademais 
das artes e as letras, os modos de vida, 
os dereitos fundamentais ao ser huma-
no, os sistemas de valores, as tradicións 
e as crenzas”.

Como se pode observar, esta definición 
fai énfase na creación colectiva (con fre-
cuencia anónima, fronte á visión román-
tica do artista individual) e incorpora dun 
xeito máis central ás culturas populares e 
das minorías. A clave do novo paradigma 
da “democracia cultural” será a participa-
ción das persoas e as comunidades no feito 
creativo, e en termos prácticos significará 
un reforzamento do proceso de descentra-
lización iniciado con Malraux ao acometer 
a instauración de centros socioculturais de 
proximidade en barrios e parroquias, así 
como apoiar ao tecido asociativo da cultu-
ra. Na mesma Declaración de México, no 
seu artigo 18, dise:

“A democracia cultural supón a máis 
ampla participación do individuo e a so-
ciedade no proceso de creación de bens 
culturais, na toma de decisións que con-
cernen á vida cultural, e na difusión e 
desfrute da mesma”.

Anos máis tarde, no documento “A Nosa 
Diversidade Creativa” (1996), informe da 
Comisión Mundial da Cultura e o Desenvol-
vemento, abóndase nesta idea:

“Os termos ‘creatividade’ e ‘expresión 
creativa’ utilízanse decote como eufe-
mismos para apoiar ás artes profesio-
nais e ás institucións do mundo das ar-
tes e o patrimonio. Certamente as artes 
profesionais e os artistas contribúen á 
vida estética de toda a sociedade, pero 
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concentrar a atención unicamente neles 
pode dar como resultado o subdesenvol-
vemento do potencial creativo da comu-
nidade e a perda das vantaxes de contar 
cunha poboación con inventiva”.

O que traducido en termos prácticos vén a 
significar que os destinatarios e destinata-
rias das políticas culturais deben ser a to-
talidade da poboación e non só o segmento 
artístico ou profesional. En 1998, a Confe-
rencia Intergubernamental sobre Políticas 
Culturais para o Desenvolvemento (Esto-
colmo, 1998) reforza ese argumento:

“As políticas culturais deben promover 
a creatividade en todas as súas formas, 
facilitando a accesibilidade ás prácticas 
e experiencias culturais para todos os ci-
dadáns, sen distinción de nacionalidade, 

raza, sexo, idade, incapacidade física ou 
mental, enriquecer o sentimento de iden-
tidade e plena participación de cada indi-
viduo e cada comunidade, e apoialos na 
súa busca dun futuro digno e seguro”.

Na actualidade ambas visións, a da demo-
cratización da cultura e a da democracia 
cultural, xa non se poden considerar anta-
gónicas senón que conviven e fan parte, en 
proporción variable, de todas as políticas 
culturais dos países da nosa contorna e das 
administracións públicas españolas. O fo-
mento do acceso da poboación á creación 
artística, é dicir, a programación e os incen-
tivos ao consumo, é combinada decote con 
medidas de apoio ao tecido asociativo, de 
formación cultural da cidadanía (non só a 
través do sistema educativo), de acompaña-
mento e promoción dos novos talentos, de 

Programación

Cultura de base: participacióm

Apoio ao tecido artístico
e profesional local

 Elaboración propia.
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axudas a empresas e profesionais e, en xeral, 
de toda clase de estímulos á participación 
cultural das persoas e as colectividades.

Neste contexto, e co obxectivo de que as 
políticas culturais beneficien a segmentos 
de poboación cada vez máis amplos, nos úl-
timos anos agromou a preocupación sobre 
as barreiras que impiden ou dificultan que 
moitas persoas poidan consumir ou prac-
ticar cultura. A análise desas barreiras e as 
estratexias para derrubalas pasarán a ser 
unha peza esencial no deseño das políticas 
culturais. A Federación Española de Muni-
cipios e Provincias, no seu informe “Guía 
para a Avaliación das Políticas Culturais 
Locais” (2009) detalla algunhas delas (cita-
mos literalmente):

• “Barreiras económicas: as diferencias so-
cioeconómicas na poboación poden fa-
cer que o acceso a determinados eventos 
culturais se restrinxa a uns determinados 
segmentos a causa das diferentes sensi-
bilidades da demanda ao factor prezo.

• Barreiras comunicativas-informativas: 
a lingua, a cobertura da difusión, a forma 
de expresión da mensaxe, as canles po-
las que se transmite e os soportes con-
cretos que se utilizan poden influír dras-
ticamente no acceso á vida cultural.

• Barreiras culturais: as diferencias cultu-
rais entre grupos diversos, xa sexan ét-
nicos, relixiosos, subculturas, grupos de 
idade etc. poden causar que o que é ac-
cesible e demandado por uns, segregue 
naturalmente aos outros.

• Barreiras de socialización: carencia de 
hábitos culturais adquiridos na socia-
lización primaria (fundamentalmente 
familia e escola), que predispoñen favo-
rablemente ao feito cultural, condicio-
nando o gusto e a percepción de que me-
rece a pena e que non.

• Barreras psicolóxicas: debido a factores 
relacionados directamente coa psico-
loxía do individuo, pode ocorrer que de-
terminadas propostas culturais se perci-
ban como non accesibles.

• Barreiras físicas: a falta de capacidade 
dos espazos e infraestruturas, a súa loca-
lización xeográfica, os medios de trans-
porte, as barreiras arquitectónicas para 
discapacitados, etc. son factores que po-
den limitar o acceso á vida cultural local.

• Barreiras temporais: a incompatibilidade 
de horarios, a superposición de oferta etc. 
Inflúen de igual modo na accesibilidade.

• Barreiras de conforto: servizos auxilia-
res (gardería, aparcamento, etc.), clima-
tización dos espazos, adecuado equipa-
mento das infraestruturas, etc., poden 
actuar como factores disuasorios, limi-
tando o acceso á oferta cultural.” 

A CENTRALIDADE 
DA CULTURA NAS 
POLÍTICAS LOCAIS
Desde hai canto menos dúas décadas, a 
cultura foi adquirindo un crecente protago-
nismo nas políticas municipais, cun incre-
mento tendencial dos recursos económi-
cos, materiais e humanos destinados a esta 
área. A este respecto, o informe da FEMP 
que vimos de mencionar sinala:

 “A cultura estase a converter cada vez 
máis no centro das políticas locais, ga-
ñando en peso relativo e visibilidade 
grazas a factores de índole económica, 
social, urbana ou intrinsecamente cul-
tural (identidade, memoria, creatividade, 
coñecemento crítico etc.), ligados todos 
eles ao concepto de desenvolvemento”.
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A constatación dese rol destacado podé-
molo atopar na publicación en 2001 da obra 
de Jon Hawkes “The Fourth Pillar of Sus-
tainability. Culture’s Essential Role in Pu-
blic Planning”, na que o autor galés avoga 
porque a cultura sexa considerada o cuarto 
piar do desenvolvemento sustentable, xun-
to coa economía, a inclusión social e o me-
dio ambiente. 

En efecto, os impactos positivos da cultura 
no desenvolvemento dos territorios teñen 
sido subliñados por numerosos autores e 
organismos estatais e internacionais. En-
tre outros efectos, indícase que a cultura 
contribúe:

• Ao desenvolvemento económico, tanto 
a través das variables duras da econo-
mía (PIB, empresas, emprego cualifica-
do) como das brandas (creatividade, in-
novación, espírito de risco...).

• Á cohesión social, por tratarse dunha 
fonte de sociabilidade, por propiciar o 
diálogo intercultural, por favorecer a 
integración ou apoderamento de colec-
tivos vulnerables, ou polos seus efectos 
rexistrados na tolerancia ante a diver-
sidade (Observatorio Vasco da Cultura: 
“Participación cultural en Euskal Herria: 
modos, causas e impactos”, 2018).

• Á identidade territorial, por achegar 
marcos interpretativos da realidade des-
de a esfera local, por favorecer a autoes-
tima colectiva e o orgullo de pertenza, 
por fomentar o arraigo á comunidade.

• Ao crecemento persoal dos individuos, 
ao fortalecer as súas capacidades e des-
trezas, ao mellorar a súa expresividade, 
ao exercitar o seu pensamento crítico, e 
mesmo cun efecto tamén rexistrado na 
satisfacción coa vida (Observatorio Vas-
co da Cultura, ídem).

• Ao medio ambiente, por tratarse dun 
sector económico que opera con intanxi-
bles (a imaxinación, a creatividade), na 
medida en que son recursos renovables. 

A PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉXICA EN 
CULTURA
Para que a cultura poida realizar todo o seu 
potencial no desenvolvemento local é pre-
ciso que os gobernos municipais afronten 
un determinado nivel de investimento de 
recursos e se doten dun modelo de xestión 
racional e rigoroso. 

No seu artigo “Políticas Culturais Locais e 
Autonómicas”, dentro do “Informe sobre o 
Estado da Cultura en España” (Fundación 
Alternativas, 2016), o profesor Pau Rausell 
da Universidade de Valencia, indica que un 
rango razoable de investimento municipal 
en cultura se situaría entre o 5 e o 10% do 
gasto municipal liquidado. Con datos de 
2020 (último dato dispoñible), o Concello de 
Ferrol investiu en cultura un 4,9% do gasto 
municipal, mentres que nas outras cidades 
da provincia ese esforzo era o dobre (A Co-
ruña: 9,8%; Santiago de Compostela: 11,1%).

Como en calquera outra área do goberno 
municipal, o gasto en cultura debe ser ad-
ministrado atendendo ao maiores niveis de 
eficacia, eficiencia e equidade. Como indi-
cabamos nunha publicación anterior (“As 
políticas culturais en Galicia”, en revista 
Grial, nº 215, novembro de 2017):

“No noso país, a planificación da cultura 
é unha rareza, así como a elaboración 
previa de diagnósticos que xustifiquen 
unha política ou a posterior avaliación de 
resultados”.
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Ao que engadíamos:

“[A política cultural] debe partir dun diag-
nóstico realista, fixarse uns obxectivos 
explícitos e factibles, dispor dunha do-
tación orzamentaria estable, desde me-
didas ben articuladas e coherentes entre 
si, con indicadores de avaliación claros, e 
que, en definitiva, responda a un deseño 
racional (...)”.

Esta aspiración xa aparecía reflectida na 
“Conferencia Intergubernamental sobre os 
Aspectos Institucionais, Administrativos 
e Financeiros das Políticas Culturais” da 
UNESCO (Venecia, 1970) e na citada MON-
DIACULT (México, 1982). Tamén a Axenda 
21 da Cultura, documento creado en 2004 
por máis de 300 cidades de todo o mundo 
agrupadas no consorcio “Cidades e Gober-
nos Locais Unidos”, avogaba por unha polí-
tica cultural baseada en tres piares metodo-
lóxicos: participación cidadá, planificación 
estratéxica e transversalidade. 

Con todo, en Galicia, a diferencia doutros 
territorios (Cataluña, Valencia, Madrid, 
Navarra, Aragón, Andalucía, País Vasco...), 
non dispomos de plans estratéxicos de cul-
tura en ningunha cidade ou vila. 

O Plan Estratéxico da Cultura de Ferrol 
que agora presentamos, instrumento pio-
neiro entre os municipios galegos, naceu 
como unha das principais conclusións re-
collidas no “Estudo para a Identificación e 
Análise das Necesidades e Potencialidades 
da Cultura en Ferrol”, impulsado polo Con-
cello de Ferrol en 2021. Coa redacción do 
Plan preténdese:

 a. Imprimir orde e racionalidade na ac-
ción cultural municipal, seleccionan-
do un conxunto equilibrado de progra-
mas e accións culturais que deben ser 
viables economicamente, factibles en 

termos administrativos e consistentes 
desde un punto de vista técnico.

 b. Integrar na maior medida posible a plu-
ralidade de voces, perspectivas, intere-
ses e sensibilidades da sociedade ferrolá 
no que atinxe ao eido cultural, mediante 
o uso de técnicas participativas de pla-
nificación.

 c. Dotar de continuidade á acción cultural 
municipal alén dos ciclos electorais, de 
tal forma que determinados proxectos 
de longo alento, que precisan dun perío-
do de maduración amplo, poidan xermi-
nar e dar froitos.

Ademais deste apartado introdutorio, o 
Plan inclúe unha descrición da metodo-
loxía empregada no proceso da súa elabo-
ración, unha síntese da diagnose realizada 
en 2021, unha listaxe das principais propos-
tas achegadas polos axentes culturais entre 
a diagnose de 2021 e o proceso participativo 
de 2022, un apartado doutrinal no que se re-
collen a misión, os obxectivos principais e 
os eixes estratéxicos do Plan, a relación de 
programas e accións culturais propostas, 
as fórmulas de seguimento e avaliación do 
Plan durante a súa execución, e varios ane-
xos para ampliar información.

Marcos Lorenzo Gallego





2
PRESENTACIÓN 
DO PLAN





17

Como xa adiantamos no apartado 
introdutorio, o Plan Estratéxico da 
Cultura de Ferrol é un instrumento 
de ordenación consensuada de 
prioridades da política cultural de 
Ferrol a medio prazo. 
O Plan xorde a raíz dunha demanda 
expresada por diversas persoas 
e colectivos durante o proceso 
de elaboración do “Estudo para 
a Identificación e Análise das 
Necesidades e Potencialidades da 
Cultura en Ferrol”, impulsado polo 
Concello de Ferrol en 2021.
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Os principais obxectivos do Plan son:

• Incrementar a coherencia, racionalida-
de e rigor no deseño das políticas cultu-
rais municipais, 

• Mellorar a gobernanza da cultura local 
ao integrar as visións de numerosas en-
tidades e individuos durante a súa con-
fección, e ao implicar a diversos axentes 
na súa execución,

• Dotar da necesaria continuidade aos 
proxectos culturais municipais de forma 
que poidan enraizar, dimensionarse e 
desenvolver todo o seu potencial.

Previamente ao inicio do proceso de elabo-
ración do Plan, o equipo técnico encargado 
da redacción deste documento trasladoulle 
á Comisión de Cultura do Concello de Ferrol 
unha serie de propostas, a modo de premi-
sas e recomendacións, que afectan ao al-
cance e características do mesmo. Son as 
seguintes:

 a. O Plan debe centrarse prioritariamente 
en novos programas e liñas de traballo 
que complementen e enriquezan a ofer-
ta cultural existente.

 b. Para poder abordar a súa execución é 
preciso un incremento na dotación or-
zamentaria da Concellaría de Cultura, 
así como unha maior asignación de re-
cursos humanos. Sería desexable que a 
ambición deste investimento fose de-
batida e acordada polas forzas políticas 
con representación na corporación mu-
nicipal.

 c. O Plan deberá incorporar unha dose re-
alista de transversalidade, implicando a 
outros departamentos municipais, e de 
aposta pola colaboración público–priva-
da ou entre administracións, ao impul-
sar proxectos en común.

 d. O horizonte temporal proposto é de seis 
anos (2023-2028) para que poida abran-
guer a diferentes gobernos e corpora-
cións, de forma que sexa un Plan de mu-
nicipio, de todo o arco político, e non só 
do grupo gobernante.

 e. Os programas e accións propostas no 
Plan buscarán o equilibrio entre os di-
ferentes ámbitos de xestión, disciplinas 
artísticas (libro, edición e bibliotecas, 
artes plásticas, audiovisual e cultura 
dixital, música, memoria e patrimonio, 
e artes escénicas) e destinatarios (ci-
dadanía, tecido asociativo, comunidade 
artística, empresas e profesionais, o pro-
pio Concello de Ferrol e terceiras institu-
cións).

 f. A execución dos programas e das ac-
cións culturais propostas debe atender 
a unha lóxica secuencial en función da 
urxencia e da importancia das medidas, 
o que quedará plasmado no calendario 
final.

 g. Os programas e accións propostas, así 
como o propio proceso de elaboración, 
posta en funcionamento e avaliación 
do Plan, deben propiciar o coñecemento 
mutuo, o encontro, o diálogo e a colabo-
ración entre axentes culturais de Ferrol, 
co obxecto de favorecer unha maior ver-
tebración do sector cultural local.

En consecuencia, a natureza do Plan que 
agora presentamos virá determinada por 
este conxunto de condicionantes.

METODOLOXÍA
O Plan Estratéxico da Cultura de Ferrol 
cabe entenderse como a continuación lóxi-
ca do “Estudo para a Identificación e Aná-
lise das Necesidades e Potencialidades da 

FASE DIAGNÓSTICA

Necesidades e potencialidades

Mapeo de Axentes

Fontes
Secundarias

Consultas
Públicas

Encontros
Sectoriais Entrevistas
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Cultura en Ferrol”, nutríndose en boa medi-
da das súas conclusións de diagnose, pero 
engadindo unha dimensión operativa, de 
concreción de propostas para a mellora da 
cultura ferrolá. 

En ambos casos, Estudo e Plan, empre-
gáronse diferentes técnicas de investiga-
ción, se ben prestouse especial atención 
a aquelas vías de participación social que 
puidesen fornecer informacións de carác-
ter cualitativo. Nas seguintes liñas expore-
mos de forma sintética o traballo realizado 
tanto na fase diagnóstica (Estudo) como na 
fase estratéxica (Plan). Para unha descri-
ción máis detallada da metodoloxía empre-
gada no Plan, pódense consultar os Anexos 
deste documento.

FASE DE DIAGNÓSTICO
Esta fase desenvolveuse entre febreiro 
e outubro de 2021. Como primeiro paso 
para a elaboración do Estudo, deseñouse 
unha base de datos de axentes sociocul-
turais a modo de mapa cultural de Ferrol, 

na que finalmente se integraron 440 per-
soas e entidades de referencia. A maiores 
da confección do mapa, recompiláronse 
datos procedentes de fontes secundarias 
e produciuse nova información a través de 
consultas públicas, entrevistas e encontros 
participativos. 

• Análise de datos de fontes secundarias: 
IGE, INE ou Rede de Bibliotecas Públicas 
de Galicia, entre outras.

• Dúas consultas públicas en liña: unha 
dirixida aos axentes socioculturais, e 
que foi cumprimentada por 230 persoas 
e entidades, e outra dirixida ao conxun-
to da cidadanía e que foi respondida por 
484 persoas.

• Oito encontros participativos: un de 
presentación, seis sectoriais e un máis 
de posta en común, abertos á cidadanía 
e realizados de forma telemática polas 
circunstancias sobrevidas da pandemia.

• Sete entrevistas telemáticas a axentes 
chave do municipio.

FASE DIAGNÓSTICA

Necesidades e potencialidades

Mapeo de Axentes

Fontes
Secundarias

Consultas
Públicas

Encontros
Sectoriais Entrevistas

O seguinte gráfico mostra dun xeito visual o proceso de traballo desenvolvido durante a 
elaboración do Estudo.
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FASE ESTRATÉXICA
Esta fase desenvolveuse entre abril e no-
vembro de 2022. Tomouse como punto de 
partida o Estudo, utilizando a base de da-
tos de axentes socioculturais a efectos de 
comunicación social e convocatoria, e re-
compilando e depurando ideas de diagnose 
susceptibles de ser transformadas en pro-
postas. Estas propostas foron trasladadas 
ás persoas e entidades participantes nos 
encontros sectoriais para o seu contraste 
e valoración, ao tempo que se incentivou 
a emisión de novas propostas e o debate e 
reflexión colectiva sobre a súa idoneidade. 

Por outra parte, co obxecto de completar a 
información dispoñible, realizáronse en-
trevistas en profundidade a axentes cha-
ve, enviáronse cuestionarios ao persoal do 
Departamento de Cultura do Concello de 
Ferrol, así como a técnicos municipais de 
áreas afíns e aos grupos políticos, e habi-
litouse unha conta de correo para a recep-
ción de propostas por parte da cidadanía. 

O proceso de traballo divídese en catro eta-
pas desenvoltas de xeito secuencial:

 1 Un proceso participativo para a con-
creción e ordenamento de propostas e 
ideas consistente na celebración de 6 
encontros sectoriais abertos á cidada-
nía, onde participaron máis de 60 per-
soas e se formularon por enriba de 400 
propostas; a realización de 18 entrevis-
tas en profundidade a axentes chave da 
cultura de Ferrol; e o deseño e envío de 
19 cuestionarios específicos ao persoal 
funcionario e técnico do Concello de 
Ferrol, así como aos  grupos políticos do 
municipio.

 2 A redacción do primeiro borrador.

 3 A presentación do Plan á Comisión de 
Cultura do Concello de Ferrol, o que in-
clúe a súa revisión, debate e corrección.

 4 A aprobación e publicación do docu-
mento definitivo.

FASE ESTRATÉXICA

REDACCIÓN
DO PLAN FERROL

Redacción do Plan

1º Borrador

PLAN
ESTRATÉXICO
DE CULTURA
2023 - 2028

Presentación do Plan

Aprobación polo Pleno

Publicación do Plan

PROCESO
PARTICIPATIVO

Propostas e ideas

Encontros
Sectoriais Entrevistas

Cuestionarios
Persoal Técnico /
grupos políticos

Mail

REVISIÓN
DO PLAN

Presentación Comisión de Cultura

Revisión do Plan

Documento definitivo
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FASE ESTRATÉXICA
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No seguinte gráfico aparecen sintetizados os principais fitos do proceso de elaboración e 
aprobación do Plan





3
SÍNTESE DO 
DIAGNÓSTICO
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O “Estudo para a Identificación 
e Análise das Necesidades e 
Potencialidades da Cultura de Ferrol” 
(en diante, Estudo), realizado en 2021, 
permitiu acceder a un coñecemento 
integrado sobre a situación actual 
da cultura ferrolá e a súa evolución 
recente. As principais conclusións 
que se derivan do Estudo son 
informacións determinantes á hora 
de definir as prioridades de política 
cultural que se recollen neste Plan. 
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Como indicamos no apartado anterior de-
dicado á metodoloxía, no Estudo recom-
pílanse datos estatísticos procedentes de 
diversas fontes oficiais, ao tempo que se 
inclúen as visións e perspectivas dunha 
pluralidade de axentes culturais locais e do 
conxunto da cidadanía. No proceso de ela-
boración do Estudo acadouse unha notable 
participación cidadá, o que redundou na 
consecución dunha diagnose rica, diversa 
e consistente. 

Nos seguintes subapartados trasladaremos 
unha síntese das informacións máis sa-
lientables extraídas do Estudo.

INDICADORES 
SOCIOECONÓMICOS

• En Ferrol traballan algo máis de 300 per-
soas no eido cultural. 

• O total de empresas culturais do munici-
pio é de 117, polo xeral de tamaño reduci-
do (o 88% presentan entre 0 e 2 emprega-
dos). Trátase da cidade galega con menor 
número de empresas culturais por cada 
1.000 habitantes, cunha proporción de 1,8 
fronte á media de 3 das sete cidades. 

• Están rexistradas un total de 114 asocia-
cións culturais, con predominio das de-
dicadas á musica (45) e, a certa distan-
cia, ao patrimonio (22).

• Con información actualizada en 2022, 
o gasto liquidado en cultura polo Con-
cello situouse en 2020 en 2,7 millóns de 
€ (2.691.221 €), o que supón unha media 
de 41 € por habitante e un 4,9% do gasto 
total municipal. Nas outras cidades da 
provincia o esforzo cultural duplica ao 
de Ferrol, cun 9,8% de gasto cultural na 
Coruña e un 11,1% en Santiago. 

• Entre 2014 e 2019 destináronse a subven-
cións en réxime de concorrencia compe-
titiva arredor dos 45.000 €, mentres que 
as subvencións nominativas oscilaron 
entre os 139.000 € de 2017 e os 94.000 € 
de 2018 e 2019. En consecuencia, os re-
cursos económicos destinados a subven-
cións nominativas adoitan ser o dobre 
que ás subvencións competitivas.

• No que atinxe ao turismo cultural, as 
persoas que visitaron Ferrol entre 2017 
e 2019 e que foron atendidas nas Ofici-
nas de Turismo, manifestaron que as 
dúas principais motivacións da súa visi-
ta foron o patrimonio (43%) e os museos 
(40%). Tamén é destacable o dato de evo-
lución das peregrinacións no Camiño 
Inglés, dado que o número de peregrinos 
pasou de 1.200 en 2008 a 16.000 en 2019, 
un incremento do 1.300 %.

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 
CULTURAL

• As actividades culturais ás que máis 
asiste a cidadanía ferrolá son as festas 
populares e verbenas (67% algunha vez 
ao ano), seguidas do cine (48%), os con-
certos (44%), os museos (43%) e os espec-
táculos de artes escénicas (38%).

• En termos xerais, os consumos culturais 
son máis elevados canto maior é o  ni-
vel  formativo e  nos tramos de menor 
idade. 

• No que atinxe ás prácticas culturais, un 
61% da poboación le con regularidade, un 
13% practica a pintura-debuxo-fotogra-
fía, un 7% canta nun coro ou toca un ins-
trumento musical, e un 7% fai teatro ou 
baila. Por xéneros, as mulleres len máis 
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ca os homes e practican en menor medi-
da actividades musicais.

• Ferrol é a segunda cidade de Galicia con 
menor uso da lingua propia, só por de-
trás de Vigo, e a primeira en uso exclu-
sivo do castelán (53%). A respecto de hai 
unha década, o uso do galego diminuíu. 
Na actualidade, no tramo da mocida-
de entre 5 e 14 anos, o castelán é a lingua 
inicial para un 86%, mentres que o gale-
go éo para un 2%.

INDICADORES DE 
PROGRAMACIÓN 
MUNICIPAL

• Nos tres principais espazos escénicos 
municipais (Teatro Jofre, Auditorio de 
Ferrol e Capela do Centro Cultural To-
rrente Ballester), considerando o perío-
do de tempo comprendido entre 2014 e 
2019, celebráronse uns 200 espectácu-
los anuais, dos que aproximadamente 
un 45% implicaron o pagamento dunha 
entrada. O prezo medio das entradas si-
tuouse nos 11,50 €. O número de persoas 
asistentes variou entre os 40.000 e os 
55.000, cun pico en 2018 de 56.547 per-
soas.

• Os recursos municipais dedicados ao 
pagamento de cachés artísticos neses 
tres espazos oscilou entre os 260.000 € 
en 2014 e os 418.000 € en 2019.

CONSULTA A AXENTES 
SOCIOCULTURAIS E 
CIDADANÍA

• A situación da cultura en Ferrol é valo-
rada de xeito intermedio polos axentes 
socioculturais (53% de forma positiva e 
35% de forma negativa). En canto á ofer-
ta cultural (pública e privada) do conce-
llo, a cidadanía tamén lle outorga pun-
tuacións intermedias. 

• Así e todo, o estudo identificou unha se-
rie de aspectos que, a xuízo das persoas 
participantes, cumpriría mellorar. Son 
os seguintes:

a Sinálase a necesidade de apostar 
por unha planificación estratéxica, 
que imprima orde e estabilidade ás 
políticas culturais, así como da con-
veniencia de incrementar o persoal 
asignado tanto ao Departamento de 
Cultura como aos diferentes equipa-
mentos municipais.

b Indícase a necesidade de potenciar 
o apoio aos axentes locais mediante 
unha maior dotación para subven-
cións en concorrencia competitiva, 
unha cota máis elevada de contra-
tación de artistas locais e de artis-
tas noveis, a posta en marcha de 
liñas de apoio ao emprendemento 
cultural, a simplificación para o ac-
ceso e aproveitamento dos espazos 
culturais municipais, e a posta en 
marcha dunha liña de axudas para 
mellorar a dotación técnica dos lo-
cais xestionados polas asociacións 
de veciños/as.

c Demándase que se propicie unha 
maior coordinación entre os axen-
tes socioculturais de Ferrol a través 
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de, entre outras medidas, a creación 
dun órgano de participación cultu-
ral municipal.

d Solicítase que se impulsen proxec-
tos culturais transversais, que in-
tegren a varios departamentos do 
Concello, así como que se favoreza a 
colaboración entre os Concellos da 
comarca.

e Apúntase a conveniencia de diver-
sificar máis a programación cultu-
ral municipal incorporando outros 
xéneros, estilos e disciplinas, cunha 
maior aposta pola innovación, e ele-
vando o grao de descentralización 
territorial dos eventos.

f Vese preciso mellorar a comunica-
ción e difusión cultural, cunha páxi-
na web renovada que non só recolla 
as actividades culturais promovidas 
polo Concello senón todas aquelas 
que se realicen no municipio.

g Incídese na necesidade de adaptar 
os equipamentos e as actividades 
culturais co fin de fomentar a in-
clusión e garantir a accesibilidade 
universal aos equipamentos e ás 
actividades culturais, non só como 
espectadores, senón tamén como 
profesionais e artistas. 

h Proponse incrementar a oferta for-
mativa en cultura mediante a crea-
ción de escolas municipais e/ou 
a posta en marcha de xornadas e 
obradoiros.

i Sinálase a necesidade de fomentar 
os consumos culturais da poboa-
ción a través de políticas de prezos, 
sistemas de abonos e descontos, e 
unha maior diversidade nos hora-
rios das actividades que favorezan a 
conciliación.

j Considérase presiso incrementar os 
esforzos no coidado, rehabilitación 
e posta en valor do patrimonio cul-
tural municipal tanto para o goce da 
cidadanía como para a súa activa-
ción como recurso turístico.

k Estímase necesario referendar a 
aposta municipal por dar visibilida-
de e protagonismo ás artistas mu-
lleres dentro da programación, así 
como promover os contidos basea-
dos na lingua e na cultura galega.







4
PROPOSTAS 
RECOLLIDAS NOS 
PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN
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Entre os dous procesos de 
participación realizados, o que 
corresponde ao Estudo elaborado 
en 2021 e o posto en marcha 
para o deseño do Plan en 2022, 
contabilizamos máis de 1.500 ideas 
de diagnose ou proposta, todas elas 
achegadas polos axentes culturais e 
a cidadanía de Ferrol. 
De entre todas esas ideas, 
desde o equipo redactor do Plan 
seleccionamos 90 atendendo á 
frecuencia en que foron enunciadas, 
á súa pertinencia ou á súa 
orixinalidade. 
A continuación mostramos esas 
noventa ideas, co obxecto de que 
se aprecie a pluralidade e riqueza 
de propostas recollidas, con 
independencia de que formen parte 
ou non dos contidos finais do Plan.
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PROPOSTAS COMÚNS

XESTIÓN CULTURAL MUNICIPAL

 1. Implementar un sistema de avaliación dos eventos e actividades cultu-
rais municipais.

 2. Pór en marcha unha liña de traballo interna no departamento de Cultu-
ra orientada a diminuír a burocracia nos diferentes trámites e xestións 
(contratación de artistas, solicitude de cesión de espazos, convocato-
rias de subvencións, etc.).

 3. Impulsar programas transversais nos que se impliquen o departamen-
to municipal de Cultura e outras áreas e departamentos como Educa-
ción, Deportes, Igualdade, Xuventude, Turismo, Benestar Social ou Nor-
malización Lingüística.

 4. Propiciar unha maior coordinación entre os axentes socioculturais de 
Ferrol mediante a creación dun órgano de participación cultural muni-
cipal.

 5. Redactar e pór en marcha un Plan de melloras nas infraestruturas e 
equipamentos culturais municipais, que ademais prevea a adopción de 
medidas integrais en todas as dotacións para garantir a accesibilidade.

 6. Establecer un marco de colaboración coa Universidade da Coruña que 
inclúa a organización e difusión de actividades culturais e a cesión de 
espazos expositivos.

 7. Asinar un convenio con Navantia para intensificar a colaboración na 
celebración de eventos, uso de espazos e posta en valor do seu patrimo-
nio cultural.

 8. Avanzar no establecemento dun marco de cooperación e complemen-
tariedade cos concellos da Comarca no que respecta á oferta de servi-
zos e actividades culturais.

PROPOSTAS COMÚNS

COMUNICACIÓN CULTURAL

 9. Dotarse de ferramentas de márketing cultural encamiñadas a incorpo-
rar e fidelizar públicos.

 10. Instalar pantallas informativas nas inmediacións dos espazos cultu-
rais municipais, así como soportes publicitarios nas fachadas.
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 11. Pór en marcha unha páxina web da cultura municipal cun deseño ac-
tualizado, contidos máis amplos e diversos, e unha axenda cultural dia-
ria que informe de todas as actividades culturais celebradas en Ferrol e 
non só da programación propia do Concello.

PROPOSTAS COMÚNS

PROGRAMACIÓN CULTURAL

 12. Diversificar a oferta cultural municipal coa posta en marcha de activi-
dades culturais de rúa ao longo de todo o ano. Dispor dunha ordenanza 
municipal que regule as actuacións culturais na rúa.

 13. Deseñar e desenvolver un programa dirixido a estimular o acceso e 
participación cultural de determinados colectivos, como a mocidade, 
as persoas inmigrantes ou de culturas minorizadas, ou as persoas con 
diversidade funcional.

 14. Cambiar a plataforma de adquisición de entradas para o acceso a es-
pectáculos, de forma que se garanta o seu correcto funcionamento e se 
permita a descarga ou impresión das entradas.

PROPOSTAS COMÚNS

ÁMBITO ARTÍSTICO E PROFESIONAL

 15. Pór en marcha unha feira ou mostra anual de artistas e artesáns locais, 
de carácter interdisciplinar, que inclúa actividades formativas e xorna-
das de encontro profesional.

 16. Elaborar unha guía/catálogo accesible de recursos e de axentes cultu-
rais do municipio.

 17. Reformar a normativa de usos dos espazos culturais municipais co 
obxecto de regular a realización de residencias artísticas e técnicas, 
a celebración de estreas de obras, a gravación de maquetas, discos e 
videoclips, e outros usos equivalentes.

 18. Implementar un servizo integral de fomento do emprendemento cul-
tural, con formación, asesoramento na elaboración do plan de empre-
sa, asistencia administrativa, orientación na captación de financia-
mento, etc.
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PROPOSTAS COMÚNS

ÁMBITO SOCIOCULTURAL

 19. Ampliar o número de centros cívicos municipais e os puntos de aten-
ción bibliotecaria. Descentralizar a oferta cultural municipal en barrios 
e parroquias.

 20. Abrir unha convocatoria específica de bolsas para o fomento da crea-
ción de novos talentos locais para seis modalidades (literatura, música, 
artes escénicas, artes visuais, cinema e videocreación, e xestión cultu-
ral e animación sociocultural).

 21. Organizar visitas escolares aos espazos culturais municipais ao longo 
de todo o curso.

 22. Reforma dos criterios e liñas de subvencións, cunha modificación na 
porcentaxe esixida de cofinanciamento, con maiores puntuacións para 
proxectos colaborativos, coa opción de explorar convenios plurianuais, 
e con prazos de solicitude e de resolución máis acordes co calendario 
anual de actividades.

 23. Constituír un Centro de Recursos mediante a adquisición municipal de 
equipamento técnico de iluminación e son para a súa posta a disposi-
ción de asociacións de veciños/as e colectivos culturais.

 24. Pór en marcha un programa de incentivos, axudas e vantaxes para os 
distintos públicos que reforce o consumo de produtos e servizos cul-
turais.

 25. Incorporar animadores socioculturais para desenvolver un traballo de 
base ao carón do tecido asociativo que facilite a participación cultural, o 
mantemento e transmisión da cultura popular e a creación de públicos.

PROPOSTAS SECTORIAIS

LIBRO, EDICIÓN E BIBLIOTECAS

 26. Recuperar o “Premio Carvalho Calero de investigación lingüística e 
creación literaria”.

 27. Dotarse dun ciclo de conferencias e actuacións artísticas que promo-
van o pensamento, a ciencia e a cultura contemporánea.
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 28. Implantar un servizo de extensión bibliotecaria mediante o préstamo 
a domicilio para determinados colectivos (persoas residentes no rural, 
persoas con mobilidade reducida ou persoas dependentes, entre ou-
tros), así como para residencias, centros de día ou institucións asisten-
ciais e socio-sanitarias.

 29. Dotar á Biblioteca Municipal dun cadro de persoal estable e suficiente, e 
restituír os puntos de servizo do Centro Cívico de Caranza e do Centro 
Cívico Carvalho Calero.

 30. Reforzar a difusión das actividades organizadas pola Biblioteca Muni-
cipal.

 31. Impulsar un concurso de caricaturas e ilustración que poña en valor a 
excelencia artística neste eido na comarca, e que permita darlle visibi-
lidade aos novos valores.

 32. Promover un evento de poesía que conxugue a convocatoria e fallo dun 
novo premio coa realización de actividades divulgativas e festivas.

 33. Pór en marcha obradoiros de lectura crítica de medios de comunica-
ción e redes sociais dirixidos a persoas maiores.

 34. Organizar anualmente unha exposición bibliográfica colaborativa en-
tre as asociacións de Ferrol coa que se divulgue este patrimonio.

PROPOSTAS SECTORIAIS

MEMORIA E PATRIMONIO

 35. Habilitar unha liña de subvencións en concorrencia competitiva para 
festas e festexos populares dos barrios e parroquias.

 36. Crear un museo etnográfico de Ferrol.

 37. Implementar un programa de mellora da sinalización do patrimonio 
tanto no ámbito rural como no urbano.

 38. Impulsar un programa divulgativo sobre o patrimonio ferrolán dirixido 
á propia cidadanía.

 39. Ampliar os espazos expositivos do Centro Cultural Torrente Ballester, 
ocupando as salas aínda baleiras e promovendo novas exposicións con 
fondos propios.

 40. Intensificar a designación con nomes de mulleres das prazas e do rueiro.
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 41. Promover programas comarcais de turismo cultural con diferentes 
motivos (Camiño Inglés, patrimonio defensivo, etnografía, arqueoloxía, 
surf, música etc.).

 42. Habilitar unha liña de subvencións en concorrencia competitiva para a 
recuperación e posta en valor do patrimonio inmaterial.

 43. Impulsar un programa anual arredor da relación entre arte e industria, 
no que se inclúa a divulgación do patrimonio material e inmaterial do 
sector naval de Ferrol, e a celebración de actividades culturais nas súas 
instalacións.

 44. Crear un centro municipal de interpretación da memoria histórica no 
Castelo de San Felipe.

 45. Crear un espazo introdutorio á historia da cidade nun ámbito destacado 
dalgunha das grandes institucións culturais de titularidade municipal.

 46. Impulsar unha conmemoración ampla e inclusiva no 2026 do 300 ani-
versario da Cidade Departamental sumando ao conxunto da sociedade 
ferrolá.

 47. Promover unha rede local de museos co obxecto de difundir os seus 
contidos e xerar paquetes comúns cara a cidadanía e visitantes.

 48. Impulsar un Plan museolóxico para definir o proxecto cultural da casa 
de Ricardo Carvalho Calero.

 49. Elaborar un roteiro dixital do patrimonio artístico ferrolán ao aire libre, 
e integralo na nova páxina web da cultura municipal.

PROPOSTAS SECTORIAIS

ARTES PLÁSTICAS

 50. Recuperar o “Premio internacional de gravado Máximo Ramos”.

 51. Constituír unha Escola Municipal de Arte e Artesanía que oferte, entre 
outros, obradoiros de gravado, cerámica, serigrafía ou encadernación.

 52. Contratar profesionais da mediación que dinamicen os espazos expo-
sitivos municipais.

 53. Habilitar unha partida do orzamento municipal para a adquisición de 
obra de artistas locais.

 54. Pór en marcha un certame popular de fotografía, coa participación ac-
tiva do asociacionismo veciñal e cultural do municipio.
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 55. Instituír o “Premio de pintura Imeldo Corral”.

 56. Implementar un programa de expresión artística e creación artesanal 
para favorecer o benestar e a integración de persoas con discapacidade 
ou en risco de exclusión.

 57. Realizar convocatorias públicas para os deseños da cartelaría das fes-
tas organizadas polo Concello.

 58. Pór en marcha o acondicionamento funcional do Centro Cultural Car-
valho Calero para programar exposicións plásticas e visuais de creado-
res ferroláns.

PROPOSTAS SECTORIAIS

MÚSICA

 59. Habilitar unha liña de colaboración estable entre o Concello e as salas 
de concertos.

 60. Implantar un programa formativo en músicas populares.

 61. Renovar o mobiliario dos espazos culturais municipais onde fose preci-
so, e adquirir novo equipamento técnico de iluminación e son.

 62. Incorporar a FIMO como espazo habitual de programación musical.

 63. Incluír nas festas patronais un festival de bandas locais.

 64. Pór en marcha unha programación de músicas actuais.

 65. Dotar á Banda Municipal de Ferrol dun sistema de xestión sólido e sus-
tentable, de forma que poida retomar a súa actividade.

 66. Retomar o Ciclo de Músicas Portuarias, con concertos en teatros e au-
ditorios, e itinerarios de cantos de taberna.

 67. Deseñar unha proposta de formación musical de pulso e púa para faci-
litar a continuidade da tradición das rondallas e a Festa das Pepitas.

 68. Incrementar o orzamento para os grupos que actúan en Ferrol Escena.

 69. Promover a celebración dunhas Xornadas internacionais de música 
tradicional e baile na rúa.

 70. Crear un certame de bandas de música relixiosa.

 71. Impulsar a celebración dun festival de música electrónica.
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PROPOSTAS SECTORIAIS

AUDIOVISUAL E CULTURA DIXITAL

 72. Pór en marcha un festival audiovisual, sexa de longametraxes, de cur-
tametraxes ou de documentais.

 73. Habilitar unha liña específica de subvencións para proxectos audiovi-
suais.

 74. Retomar o programa “Educación en valores”, de exhibición de cine e 
teatro nos centros educativos do municipio.

 75. Organizar cinefórums en colaboración co tecido asociativo de Ferrol.

 76. Darlle continuidade ao proxecto “Cóntame Ferrol”, de fomento da parti-
cipación cultural mediante o uso de ferramentas dixitais.

 77. Concretar unha liña de apoio aos centros educativos para a asistencia 
de escolares ao cine con subvención parcial do prezo das entradas e 
dos custes do transporte.

 78. Organizar unha Game Jam, orientada á creación de videoxogos.

 79. Promover un programa formativo dirixido a infancia e mocidade para 
a creación audiovisual utilizando o teléfono móbil, incluíndo un con-
curso ou mostra onde se poidan ensinar as pezas resultantes.

 80. Instaurar un ciclo de estreas mundiais de películas restauradas en Fe-
rrol.

 81. Implementar un programa de conservación do patrimonio cinemato-
gráfico e audiovisual de Ferrol e crear un arquivo audiovisual da cidade.

 82. Impulsar a creación dunha Ferrol Film Comission.

PROPOSTAS SECTORIAIS

ARTES ESCÉNICAS

 83. Habilitar locais de ensaio para o tecido profesional e amador das artes 
escénicas mediante o uso de espazos municipais e/ou a través da cola-
boración con asociacións de veciños/as.

 84. Incrementar a oferta municipal de danza mediante a creación dalgún 
ciclo ou festival específico que inclúa obradoiros formativos.
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 85. Dispor dunha compañía profesional de teatro residente no Teatro Jofre.

 86. Pór en marcha unha escola de espectadores.

 87. Impulsar axudas á produción de proxectos teatrais vinculados ao patri-
monio.

 88. Crear unha programación teatral estable para público escolar.

 89. Crear unha programación de artes escénicas similar a Os Xoves da Ca-
pela.

 90. Promover a ampliación do Programa de Teatro Veciñal a novos barrios 
e parroquias.





5
MISIÓN, OBXECTIVOS 
XERAIS E EIXOS 
ESTRATÉXICOS
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Tomando como referencia os 
apartados anteriores, en particular 
o apartado introdutorio no que se 
recollen fundamentos teóricos de 
política cultural, o apartado dedicado 
á diagnose elaborada en 2021, no 
que se explicitan as principais 
necesidades e potencialidades 
da cultura ferrolá, e o apartado 
propositivo no que se agrupan 
as achegas máis significativas 
transmitidas polos axentes culturais 
nos procesos de participación 
de 2021 e 2022, deseñamos unha 
proposta de misión, de obxectivos 
xerais e de eixos estratéxicos  
do Plan.
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A misión é a idea que sintetiza o Plan para 
o período 2023-2028, os obxectivos xe-
rais emanan da misión ofrecendo un grao 
maior de concreción, e os eixos estratéxi-
cos serán as coordenadas que rexerán a 
operativa do Plan, de tal forma que cada 
programa ou acción proposta se enmarcará 
nun dos eixos.

MISIÓN
A misión do Plan Estratéxico da Cultura de 
Ferrol é acadar unha cultura ferrolá inte-
gradora, orgullosa das súas raíces, proxec-
tada no futuro e implicada no desenvolve-
mento local.

OBXECTIVOS XERAIS
A misión ramifícase nos seguintes obxec-
tivos xerais:

• Promover unha cultura inclusiva, acce-
sible e colaborativa, ao servizo do intere-
se xeral da cidadanía ferrolá.

• Impulsar unha cultura vibrante, enrai-
zada na historia e identidade local pero 
aberta ás novas expresións da contem-
poraneidade.

• Fomentar unha cultura aliñada co mo-
delo de municipio, constituíndose nun-
ha ferramenta útil para o desenvolve-
mento económico, a cohesión social e a 
rexeneración urbana.

EIXOS ESTRATÉXICOS
A filosofía implícita na misión e nos obxec-
tivos xerais do Plan desprégase nos sete 
eixos estratéxicos que enunciamos a con-
tinuación: 

1.
DEFENSA E PROMOCIÓN 
DA DIVERSIDADE CULTURAL
O Plan avoga por diversificar a programa-
ción atendendo á pluralidade social exis-
tente no Concello de Ferrol, integrando ás 
diferentes culturas, nacionalidades e iden-
tidades que conviven no municipio, e pro-
piciando a creación de espazos de diálogo 
entre elas. Así mesmo, o Plan aposta por 
equilibrar a oferta cultural municipal re-
forzando as propostas naquelas disciplinas 
artísticas que gozan de menor presenza e 
estimulando o xurdimento de iniciativas 
innovadoras.

Do mesmo xeito, no Plan atópase latente 
unha perspectiva e enfoque de xénero que 
persegue potenciar a presenza e visibili-
dade das mulleres na actividade cultural 
de Ferrol. E, finalmente, promóvese o uso 
da lingua galega en todas as accións ema-
nadas do Plan, avanzando no proceso de 
normalización lingüística así como no uso, 
puxanza e recuperación do prestixio social 
do idioma.

2.
MELLORA DA GOBERNANZA 
E A COOPERACIÓN 
Unha das máximas deste Plan é a consta-
tación e aceptación positiva da interdepen-
dencia e a necesidade de establecer canles 
de cooperación e mecanismos de traballo 
en rede entre as diferentes administra-
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cións públicas e os axentes culturais como 
vía principal para a mellora da gobernan-
za e o aproveitamento dos recursos. Esta 
perspectiva implica unha aproximación 
sistémica que atangue e afecta a diversas 
esferas de actuación, como a colaboración 
interdepartamental dentro do propio muni-
cipio –a través da mellora na coordinación 
e a promoción de proxectos transversais–, 
o fomento da cooperación entre o sector 
público-privado ou a conxunción territo-
rial e suma de esforzos entre concellos da 
comarca de Ferrolterra. O estímulo da coo-
peración público – privada implica por vez 
normalizar o uso do patrocinio como ferra-
menta para financiar iniciativas culturais 
privadas que presenten interese xeral.

3.
GARANTIR O ACCESO 
DA CIDADANÍA Á OFERTA 
CULTURAL MUNICIPAL
O Plan sostén tamén unha aposta decidida 
pola cultura inclusiva que implica o com-
promiso coa mellora na mobilidade, oferta 
adaptada e accesibilidade ás infraestrutu-
ras para as persoas con diversidade fun-
cional; medidas de descentralización na 
programación, que favorezan un marco de 
proximidade real e o reequilibrio entre o ru-
ral e o urbano no acceso e índices de parti-
cipación cultural; a minoración das barrei-
ras económicas, a través de estratexias de 
prezos, consumos bonificados e descontos, 
que a maiores han de servir de incentivo 
ao consumo cultural, incorporando novos 
públicos ou recuperando outros como pode 
ser o caso da xente moza ou os maiores; a 
posta en marcha de medidas de concilia-
ción; e a mellora das estratexias de comu-
nicación, para poder achegar e facer máis 
presente a cultura entre a cidadanía.

4.
ESTÍMULO DA PARTICIPACIÓN 
CULTURAL
Tal e como indicamos no apartado intro-
dutorio, a participación cidadá na cultura 
contribúe ao desenvolvemento das persoas 
ao fortalecer as súas capacidades e des-
trezas, ao mellorar a súa expresividade, ao 
exercitar o seu pensamento crítico, e mes-
mo chega a ter un impacto significativo na 
súa satisfacción coa vida.  En termos colec-
tivos, a participación cultural non é só un 
indicador de saúde democrática e un factor 
favorecedor da convivencia, senón tamén 
un sinal de expansión da creatividade e de 
dinamismo social. Os programas e accións 
do Plan están pensados, por tanto, para es-
timular as prácticas culturais da cidadanía, 
tratando de que se involucre nos procesos 
de creación e produción cultural e artística, 
e prestando especial atención ás accións 
educativas e de formación cultural, ao en-
tender que o desenvolvemento cultural se 
atopa estreitamente relacionado co coñe-
cemento e valorización temperá da cultura 
e o patrimonio próximos.

5.
FORTALECEMENTO DO TECIDO 
ARTÍSTICO, ASOCIATIVO 
E EMPRESARIAL DA CULTURA 
FERROLÁ
O tecido artístico, asociativo e empresarial 
é o piar principal sobre o que se asenta unha 
fecunda actividade cultural local e, por ese 
motivo, resulta prioritario a posta en mar-
cha de políticas públicas que permitan a 
súa consolidación e desenvolvemento. Po-
líticas como o fomento do emprendemento, 
o reforzo das partidas de subvencións para 
asociacións culturais, a apertura de liñas 
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de formación artística e de apoio ao talen-
to, e en xeral todas aquelas que permitan 
acadar un sector cultural viable e puxante, 
vertebrado internamente, con condicións 
laborais dignas e capacidade para proxec-
tar a cultura ferrolá no exterior. 

6.
PROMOCIÓN DUNHA XESTIÓN 
RACIONAL, PARTICIPATIVA, 
SUSTENTABLE E 
TRANSPARENTE DOS RECURSOS 
PÚBLICOS EN CULTURA
A propia existencia e aplicación do Plan su-
pón introducir racionalidade e transparen-
cia na xestión municipal da cultura ao de-
finir un conxunto de programas e accións 
coas súas estimacións orzamentarias, 
calendario, axentes implicados e indica-
dores de avaliación. A previsión dun mar-
co de traballo a varios anos vista permite 
garantir a continuidade e sustentabilidade 
dos proxectos. O proceso de elaboración do 
Plan, cunha aposta decidida polas metodo-
loxías participativas, implicou a recepción 
e toma en consideración das ideas dunha 
pluralidade de persoas e colectivos, enri-
quecendo así a toma de decisións. En defi-
nitiva, o Plan debe ser un instrumento útil 
para elevar o rigor na xestión e optimizar os 
recursos públicos. 

7.
CONTRIBUCIÓN Á 
INVESTIGACIÓN, 
RECUPERACIÓN, COIDADO E 
DIVULGACIÓN DO CONXUNTO 
DO PATRIMONIO FERROLÁN
Ferrol conta cun singular patrimonio cul-
tural, tanto material como inmaterial, que 
o define e identifica. Esta característica es-
pecífica é un elemento que pode contribuír 

de maneira positiva ao reforzamento da 
memoria e da identidade local, e ao tempo 
converterse nun activo para o desenvolve-
mento sustentable ao enriquecer a marca 
Ferrol. En consecuencia, dende o Plan pro-
moveranse, dun xeito inclusivo e respec-
tuoso, aqueles programas e accións que 
incidan na análise, identificación e posta 
en valor dos bens patrimoniais, no fortale-
cemento identitario, no incremento da au-
toestima comunitaria e no sentimento de 
orgullo de pertenza ao municipio.







6
PROGRAMAS E 
ACCIÓNS DO PLAN
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De entre as 90 propostas indicadas 
no apartado 4, o equipo redactor do 
Plan seleccionou os 41 programas 
e accións que compoñen este 
bosquexo do Plan Estratéxico da 
Cultura de Ferrol.
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Para proceder á selección empregouse 
unha combinación dos seguintes criterios:

 1. Viabilidade económica, factibilidade ad-
ministrativa e consistencia técnica das 
propostas.

 2. Prioridades sinaladas polas persoas e 
colectivos nos procesos participativos.

 3. Pluralidade de liñas de traballo en ter-
mos sectoriais e no que respecta aos 
Eixos Estratéxicos, de forma que se con-
tribúa a equilibrar a política cultural mu-
nicipal.

 4. Urxencia detectada na execución de 
determinadas liñas de traballo e lóxica 
secuencial dos programas e accións (en 
ocasións só terá sentido implementar 
unha proposta se previamente se teñen 
desenvolvido outras).

 5. Grao de innovación, complementarie-
dade e non redundancia coa oferta mu-
nicipal xa existente.

 6. Apertura a dinámicas cooperativas pro-
piciando proxectos en común con ou-
tros departamentos do Concello ou con 
terceiras entidades e institucións.

 7. Exclusión daquelas propostas que son 
competencia central doutros departa-
mentos municipais, ou ben das propos-
tas que aluden a situacións que exceden 
as capacidades e o marco de actuación 
do Plan (Banda Municipal de Música, Bi-
blioteca Municipal, hipotéticos usos cul-
turais futuros no antigo cuartel Sánchez 
Aguilera, etc.).

 8. Aposta mesurada en canto ao investi-
mento económico proposto, ao pasar 
dun 4,9% de gasto municipal liquidado 
en Cultura en 2020 a algo máis dun 6,5% 
en 2028.

De novo permitímonos lembrar que o 
conxunto do Plan non se poderá executar 
sen un apreciable incremento dos recursos 
económicos e humanos dispoñibles na ac-
tualidade polo departamento de Cultura do 
Concello. Con todo, e en previsión das po-
sibles dificultades e demoras na obtención 
destes recursos suplementarios, proponse 
un despregue do Plan moi progresivo, de 
xeito que se poida xestionar desde o depar-
tamento de Cultura sen desencadear ten-
sións estruturais.

A información esencial a respecto de cada 
un dos 41 programas e accións que inte-
gran o Plan preséntase nun formato de fi-
cha sintética no que se amosan os seguin-
tes campos:

 • Título

 • Descrición

 • Obxectivos

 • Potenciais entidades colaboradoras

 • Destinatarios/as

 • Custe estimado

 • Data

 • Indicadores de avaliación

 • Correspondencia con Eixo Estratéxico

 • Correspondencia con Obxectivo 
de Desenvolvemento Sustentable 
(Axenda 2030 da ONU)

Con este formato búscase trasladar ao lec-
tor ou lectora unha información relativa-
mente homoxénea e comparable de todas 
as propostas.

Os importes económicos indicados para 
cada programa ou acción son estimacións 
iniciais, calculadas polo equipo redactor 
mediante unha comparativa con inicia-
tivas de similar natureza, se ben poderán 
experimentar modificacións en función 
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do enfoque e da ambición que os gobernos 
municipais lle queiran imprimir a cada 
proposta.

Os programas e accións agrúpanse en dúas 
grandes seccións: propostas comúns e pro-
postas sectoriais. As propostas comúns, 
aquelas que afectan por igual ás diferentes 
disciplinas artísticas, divídense por vez nas 
seguintes subcategorías:

 • Xestión cultural municipal

 • Comunicación cultural

 • Programación cultural

 • Ámbito artístico e profesional

 • Ámbito sociocultural

Pola súa parte, as propostas sectoriais res-
ponden á división entre disciplinas artísti-
cas que se utilizou nos procesos participa-
tivos de 2021 e 2022, a saber:

 • Libro, edición e bibliotecas

 • Memoria e patrimonio

 • Artes plásticas

 • Música

 • Audiovisual e cultura dixital

 • Artes escénicas

Sen máis dilación, pasamos a mostrar os 
programas e accións que compoñen este 
Plan.
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PROPOSTAS COMÚNS
XESTIÓN CULTURAL MUNICIPAL
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DESCRICIÓN
Constitución dun novo órgano (Conse-
llo Municipal de Cultura, ou baixo outros 
formatos) que sirva de punto de encontro 
entre os diversos axentes culturais locais, 
e no que se aborden os principais asuntos 
culturais do municipio. Aspectos a deter-
minar: carácter consultivo ou vinculante, 
con ou sen estrutura administrativa autó-
noma, número e perfil das entidades parti-
cipantes.

OBXECTIVOS
• Propiciar unha comunicación fluída en-

tre os axentes culturais de Ferrol e enri-
quecer a toma de decisións municipais 
en cultura.

• Fomentar as sinerxías, a cooperación 
público-privada e o desenvolvemento de 
proxectos en común.

• Incrementar a eficacia e a eficiencia da 
política cultural municipal. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais de Ferrol, empresas 
locais da cultura, departamentos munici-
pais que organicen actividades culturais, 
representantes doutras administracións 
públicas, expertos e persoas de referencia 
do tecido artístico ferrolán. 

DESTINATARIOS/AS
Axentes socioculturais de Ferrol.

CUSTE ESTIMADO
Sen dotación económica.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Grao de satisfacción das persoas e enti-
dades participantes.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 2.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)

 CREACIÓN DUN ÓRGANO MUNICIPAL  
 DE PARTICIPACIÓN CULTURAL 
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 PLAN DE MELLORAS EN INFRAESTRUTURAS  
 E EQUIPAMENTOS 

DESCRICIÓN
Elaboración dun documento que inclúa un 
estudo de necesidades dos diferentes espa-
zos culturais municipais dependentes da 
Concellaría de Cultura (Teatro Jofre, Audi-
torio de Ferrol, Centro Cultural Torrente Ba-
llester, Centro Cívico de Caranza e Centro 
Cívico Carvalho Calero), unha valoración 
económica das melloras a realizar, e unha 
proposta de intervención secuenciada no 
tempo. Este documento debe incorporar un 
listado de medidas integrais para garantir a 
accesibilidade en todos os edificios.

OBXECTIVOS
• Ordenar e priorizar as accións necesa-

rias para solucionar os danos detectados 
nos edificios culturais municipais. 

• Mellorar o confort e a calidade da expe-
riencia do público asistente, mediante a 
substitución do mobiliario en mal estado 
e a renovación dos equipos técnicos de 
iluminación e son.

• Lograr o pleno acceso das persoas con 
diversidade funcional e/ou mobilida-
de reducida mediante a eliminación de 
toda clase de barreiras físicas, a adquisi-
ción de equipamento adaptado e a insta-
lación de elementos cognitivos e senso-
riais de apoio. 

• Dar cumprimento á lexislación vixente 
en materia de seguridade ou accesibili-
dade. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Concellaría de Urbanismo, Concellaría de 
Benestar Social, entidades sociosanitarias 
e de diversidade funcional de Ferrolterra. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía de Ferrol.

CUSTE ESTIMADO
10.000 €.

DATA
2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Valoración da exhaustividade e consis-
tencia técnica do documento por parte 
da Concellaría de Cultura.

• Número de entidades consultadas do 
eido sociosanitario e de diversidade fun-
cional.

CORRESPONDENCIA CON EIXO 
ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
.
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 COOPERACIÓN EN MATERIA CULTURAL  
 COA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

DESCRICIÓN
Seguindo o camiño emprendido en datas 
recentes coa constitución da Cátedra Insti-
tucional de Arqueoloxía e Educación Patri-
monial, proponse asinar un acordo marco 
entre a Universidade da Coruña e o Conce-
llo de Ferrol coa finalidade de intensificar a 
colaboración no eido da cultura. Entre ou-
tras potenciais liñas de traballo en común, 
identificamos as seguintes:

• Participación da Universidade da Coru-
ña na organización do Programa de Arte 
-Industria recollido no Plan Estratéxico 
da Cultura de Ferrol.

• Colaboración da Universidade da Coru-
ña co ciclo de pensamento e cultura con-
temporánea, tamén incluído no Plan.

• Organización conxunta dunha Game 
Jam (acción inscrita no Plan) entre o 
Concello de Ferrol e o Mestrado Univer-
sitario en Deseño, Desenvolvemento e 
Comercialización de Videoxogos da Uni-
versidade da Coruña.

• Difusión mutua da programación cultu-
ral de ambas institucións, utilizando as 
canles de comunicación existentes.

• Cesión mutua de espazos expositivos e 
escénicos.

OBXECTIVOS
• Enriquecer a oferta municipal de activi-

dades culturais aproveitando o coñece-
mento acumulado pola Universidade da 
Coruña en determinadas áreas, a bagaxe 
e redes de relacións do seu profesorado e 
comunidade investigadora, e o dinamis-
mo e creatividade do seu alumnado. 

• Afondar na cooperación entre institu-
cións públicas, ao servizo da cidadanía. 

• Acadar un maior grao de coñecemento e 
proxección pública das actividades cul-
turais organizadas pola Universidade da 
Coruña e polo Concello de Ferrol. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Universidade da Coruña. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía de Ferrol e a co-
munidade académica da Universidade da 
Coruña  (campus de Ferrol).

CUSTE ESTIMADO
Sen dotación económica.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de actividades culturais organi-
zadas conxuntamente cada ano. 

• Número de persoas asistentes ás dife-
rentes actividades.

• Valoración media das persoas asisten-
tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 2.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
.
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DESCRICIÓN
A empresa Navantia non só ten un papel 
determinante na estrutura económica de 
Ferrol, senón que ademais é legataria dun 
formidable patrimonio industrial e posúe 
unhas instalacións emprazadas nunha 
contorna inigualable para a celebración de 
eventos culturais. Atendendo a estas cir-
cunstancias, proponse asinar un acordo 
marco entre Navantia e o Concello de Fe-
rrol co obxecto de explorar e desenvolver 
vías de cooperación cultural entre ambas 
institucións. Posibles accións derivadas 
do acordo:

• Participación de Navantia na organiza-
ción do Programa de Arte – Industria re-
collido no Plan Estratéxico da Cultura de 
Ferrol.

• Uso de espazos interiores do estaleiro 
para a celebración doutros eventos cul-
turais.

• Aproveitamento do patrimonio fotográ-
fico e fílmico dixitalizado por Navantia 
con fins expositivos.

• Iluminación ou pintado de elementos 
singulares da factoría (muralla, grindas-
tres...) en datas sinaladas.

• Difusión da oferta cultural municipal en-
tre o persoal da empresa.

OBXECTIVOS
• Enriquecer a oferta municipal de activi-

dades culturais mediante a posta en va-
lor do patrimonio industrial de Navantia.

• Facilitar o acceso da cidadanía ferrolá ás 
instalacións do estaleiro, así como pro-
piciar un maior coñecemento social so-
bre a súa historia e desempeño actual. 

• Afondar na cooperación entre entidades 
públicas, ao servizo da cidadanía. 

• Acadar un maior grao de coñecemento e 
proxección social das actividades cultu-
rais organizadas polo Concello de Ferrol. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Navantia.

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía de Ferrol e o per-
soal de Navantia.

CUSTE ESTIMADO
Sen dotación económica.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de actividades culturais organi-
zadas conxuntamente cada ano. 

• Número de persoas asistentes ás dife-
rentes actividades.

• Valoración media das persoas asisten-
tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 2.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)

 COOPERACIÓN EN MATERIA CULTURAL CON NAVANTIA 
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 COOPERACIÓN CULTURAL NA COMARCA DE FERROL 

DESCRICIÓN
Tendo en conta tanto os lazos históricos e 
territoriais coma os intereses comúns en-
tre os concellos de Ares, Cabanas, Cedeira, 
Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda e Val-
doviño, que conforman a Mancomunidade 
da Comarca de Ferrol, proponse avanzar e 
definir un marco operativo baseado na coo-
peración e a complementariedade no que 
respecta á programación cultural. Un as-
pecto, polo demais, recollido no Estatuto da 
Mancomunidade de Concellos da Comarca 
de Ferrol (Cap. II, Art. 4º, h).

OBXECTIVOS
• Mellorar a coordinación supramunicipal 

na programación cultural, enriquecendo 
en conxunto e para os nove concellos a 
oferta que se brinda á cidadanía.

• Imprimir coherencia e racionalidade na 
programación cultural, concertando ac-
cións e optimizando os recursos orza-
mentarios e humanos dispoñibles.

• Proxectar con máis forza e nitidez a 
oferta cultural da comarca na axenda 
cultural de Galicia.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Concellos da Comarca de Ferrol. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da poboación comarcal.

CUSTE ESTIMADO
Sen dotación económica.

DATA
Desde 2026.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Liñas de traballo conxunto e número de 
actividades compartidas.

• Grao de satisfacción das persoas e enti-
dades participantes.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 2.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS COMÚNS
COMUNICACIÓN CULTURAL
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DESCRICIÓN
A mellora na difusión das actividades 
culturais do Concello foi unha das nece-
sidades detectadas durante o proceso de 
elaboración do Estudo realizado en 2021. 
Para acadar ese fin, e entre outras medidas, 
proponse reforzar a comunicación exterior 
e en puntos de venta, e en concreto o es-
tablecemento de pantallas informativas na 
rúa e soportes publicitarios nas fachadas 
do Centro Torrente Ballester e do Teatro Jo-
fre. Os soportes serán de aceiro inoxidable 
e removibles, de modo que o impacto sobre 
o patrimonio arquitectónico sexa o míni-
mo posible, e están pensados para pendu-
rar lonas de formato vertical visibles desde 
gran distancia.

Esta acción debe formar parte dunha co-
municación centrada en informar das ac-
tividades, persuadir do seu interese e recor-
dar a súa celebración.

OBXECTIVOS
• Ampliar as canles de comunicación 

mediante a instalación de soportes ex-
ternos que permitan mellorar o grao de 
coñecemento da programación cultural 
por parte da cidadanía ferrolá e dos visi-
tantes á cidade. 

• Reforzar o rol dos espazos culturais mu-
nicipais como puntos de información 
cultural. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Departamentos municipais que organicen 
actividades culturais e empresas de comu-
nicación. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da poboación de Ferrol.

CUSTE ESTIMADO
25.000 €.

DATA
2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados será o 
seguinte:

• Medición de audiencias de publicidade 
en exteriores.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)

 SOPORTES PUBLICITARIOS EXTERNOS 
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 NOVA WEB MUNICIPAL DE CULTURA 

DESCRICIÓN
Unha das ideas expresadas de forma máis 
recorrente no Estudo elaborado en 2021 foi 
a necesidade de mellorar todo o sistema de 
información cultural do Concello de Ferrol. 
Para lograr ese obxectivo, proponse reno-
var a web municipal de Cultura cun deseño 
actualizado, contidos máis amplos e diver-
sos e unha axenda cultural diaria que infor-
me de todas as actividades culturais cele-
bradas en Ferrol e non só da programación 
propia do Concello

A web debe formar parte dun proceso de 
comunicación multicanle, estruturado e 
inclusivo que empregue os instrumentos 
de comunicación precisos para chegar á 
cidadanía con mensaxes claras, valiosas e 
significativas.

OBXECTIVOS
• Ofrecer unha información máis ampla e 

inclusiva dos recursos e actividades cul-
turais existentes en Ferrol.

• Incrementar o número de visitas e fideli-
zar aos usuarios. 

• Servir de plataforma de promoción do 
tecido artístico ferrolán. 

• Posicionar e visibilizar a cultura ferrolá 
como parte esencial da marca de cidade.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais de Ferrol, empresas 
locais da cultura, departamentos munici-
pais que organicen actividades culturais, 
representantes doutras administracións 
públicas e departamentos de comunica-
ción.

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da poboación e visitantes.

CUSTE ESTIMADO
9.000 € (creación).

DATA
Desde 2023.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de visitas á web.
• Grao de satisfacción das persoas usua-

rias.
• Número de propostas de publicación por 

parte de terceiras entidades e institu-
cións.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS COMÚNS
PROGRAMACIÓN CULTURAL
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DESCRICIÓN
Por diferentes circunstancias, en parte 
adiantadas no capítulo introdutorio deste 
Plan, as políticas culturais municipais non 
chegan nin benefician por igual a todos 
os segmentos de poboación. En particu-
lar, tense detectado unha baixa asistencia 
á oferta cultural institucional dunha parte 
significativa da mocidade, das persoas in-
migrantes ou pertencentes a culturas mi-
norizadas (p.e., comunidade xitana), e das 
persoas con diversidade funcional. 

Co obxecto de estimular o acceso e partici-
pación cultural destes colectivos, proponse 
un programa que se ramifica nas seguintes 
tres accións:

• Posta en marcha dun proxecto de cul-
tura urbana xuvenil, con posibles con-
tidos relacionados co graffiti, rap e hip 
hop, videoarte, música electrónica, arte 
na rede etc.

• Posta en marcha dun proxecto de arte e/
ou artesanía orientado a persoas con di-
versidade funcional.

• Posta en marcha dun proxecto no que se 
dea visibilidade ás diversas manifesta-
cións artísticas das culturas de orixe das 
comunidades inmigrantes, así como da 
cultura xitana, e que promova o diálogo 
intercultural. 

OBXECTIVOS
• Ampliar o espectro de beneficiarios das 

políticas culturais municipais, abran-
guendo a sectores de poboación que non 
adoitan asistir ás actividades culturais 
do Concello. 

• Defender e promover a diversidade cultu-
ral da sociedade ferrolá, así como contri-
buír positivamente á súa cohesión social.

• Dar cumprimento ao marco normativo 
no que atinxe ao dereito universal de 
acceso e participación no feito cultural 
(Declaración Universal dos Dereitos Hu-
manos e Constitución Española).

• Enriquecer e diversificar a oferta cultu-
ral municipal.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Concellaría de Benestar Social, Concella-
ría de Xuventude, entidades dos eidos so-
ciosanitario, de diversidade funcional e de 
integración social, asociacións de comuni-
dades inmigrantes, asociacións xuvenís, 
Secretariado Xitano. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía ferrolá, con par-
ticular atención á mocidade, persoas con 
diversidade funcional, persoas inmigran-
tes, e persoas pertencentes á comunidade 
xitana. 

CUSTE ESTIMADO
50.000 € / ano.

DATA
Desde 2026.

 PROGRAMA DE FOMENTO DA INCLUSIÓN CULTURAL 
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INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas asistentes ás activi-
dades.

• Valoración media das persoas asisten-
tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO 
ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 1.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 SERVIZO EXTERNO DE VENTA DE ENTRADAS 

DESCRICIÓN
O Concello de Ferrol dispón dunha plata-
forma de venta de entradas deseñada polo 
Centro de Recursos Informáticos (CRI) hai 
máis dunha década. Esta plataforma segue 
a cumprir coa súa función, se ben desde o 
público usuario e o propio persoal do CRI 
percíbense aspectos que foron ficando ob-
soletos e que cómpre mellorar. 

Na actualidade existen no mercado servizos 
de ticketing que ofrecen unha experiencia 
máis intuitiva e accesible para o consumi-
dor, que permiten a venta de entradas para 
espazos ao aire libre, que facilitan as devo-
lucións de diñeiro no caso de adiamentos 
ou cancelacións, que ofrecen un servizo de 
atención permanente (365 días, 24/7), que 
xeran datos e emiten informes de utilidade 
para a toma de decisións, e que permiten 
a impresión das entradas. Proponse polo 
tanto a contratación dun servizo externo co 
obxecto de actualizar o sistema de venta de 
entradas, para beneficiar ao público e sim-
plificar o traballo do persoal que xestiona os 
espazos culturais municipais.

OBXECTIVOS
• Actualizar o sistema de venta de entra-

das de forma que resulte máis cómodo 
para o público usuario.

• Simplificar o traballo do persoal que xes-
tiona os espazos culturais municipais.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Empresas culturais e tecnolóxicas. 

DESTINATARIOS/AS
Potencialmente, a totalidade do público dos 
espazos culturais municipais. Dun xeito 
práctico, as persoas usuarias desta tecno-
loxía.

CUSTE ESTIMADO
18.150 € / ano.

DATA
Desde 2023.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Evolución do número de compras en 
liña.

• Enquisa sobre o uso e a experiencia dos 
usuarios.

• Métricas de estabilidade e calidade para 
compoñentes de software.

CORRESPONDENCIA CON EIXO 
ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS COMÚNS
ÁMBITO ARTÍSTICO E PROFESIONAL
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DESCRICIÓN
Esta iniciativa combina varias das deman-
das trasladadas polo tecido artístico e arte-
sán local, a saber: crear espazos de encon-
tro que permitan afondar no coñecemento 
mutuo entre artistas e dos que poidan xur-
dir novas oportunidades de colaboración, 
dispor dun escaparate no que poder mos-
trar as súas obras ao público, e habilitar li-
ñas formativas que lles permita actualizar 
coñecementos. Con ese obxectivo propon-
se a posta en marcha dunha feira ou mos-
tra anual con carácter interdisciplinar e 
que inclúa actividades formativas e xorna-
das de encontro profesional. 

OBXECTIVOS
• Favorecer o coñecemento, promoción e 

venta da obra de artistas e artesáns.
• Establecer novas canles de colaboración 

entre os diferentes eidos artesanais e ar-
tísticos.

• Incentivar a actividade cultural local e a 
súa proxección no exterior. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Galerías e tendas especializadas en arte e 
artesanía, artistas e artesáns locais.

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía de Ferrol e, espe-
cificamente, o tecido artístico e artesán de 
Ferrol.

CUSTE ESTIMADO
25.000 €.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de postos, tanto de artesáns 
como de artistas participantes.

• Número de participantes nas activida-
des formativas e as xornadas de encon-
tro profesional.

• Volume de ventas e valoración media 
dos participantes nunha enquisa de sa-
tisfacción a cumprimentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 5.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)

 FEIRA OU MOSTRA ANUAL DE ARTISTAS E ARTESÁNS  
 DE FERROL 
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 GUÍA DE AXENTES E RECURSOS CULTURAIS DE FERROL 

DESCRICIÓN
Outra das demandas máis recorrentes do 
tecido artístico ferrolán é dispor dun catá-
logo, dixital e/ou en papel, no que se integre 
información sobre cada un dos artistas e 
profesionais do municipio, así como de em-
presas e asociacións, de espazos e recursos 
dispoñibles, de tal forma que esa informa-
ción estea centralizada, estruturada e facil-
mente accesible.

Ademais de favorecer o contacto entre os 
propios axentes locais, esta ferramenta 
serviría para facilitar a busca de recursos 
a promotores foráneos e, en termos xené-
ricos, para dar a coñecer a riqueza creativa 
que atesoura Ferrol. 

OBXECTIVOS
• Dar a coñecer dun xeito estruturado, ac-

cesible, intuitivo e sinxelo os recursos hu-
manos e dotacionais no ámbito cultural.

• Contribuír ao coñecemento mutuo entre 
axentes culturais, axudando a establecer 
os contactos precisos para impulsar no-
vos proxectos ou afrontar con maior sol-
vencia aqueles que xa están en marcha.

• Facer máis visible a riqueza cultural, ar-
tística e creativa coa que conta Ferrol.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Axentes culturais de Ferrol: artistas e crea-
dores, colectivos, profesionais, empresas, 
asociacións, institucións etc.

DESTINATARIOS/AS
Axentes culturais de Ferrol ou promotores 
foráneos interesados en traballar co tecido 
cultural local. 

CUSTE ESTIMADO
12.500 €.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de consultas realizadas.
• Valoración dos usuarios sobre a súa ex-

periencia persoal.
• Valoración interna da cobertura, fiabili-

dade, actualización e dispoñibilidade da 
guía.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 5.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 ACTUALIZACIÓN DA NORMATIVA DE USOS DOS ESPAZOS  
 CULTURAIS MUNICIPAIS 

DESCRICIÓN
Tendo en conta as necesidades actuais 
dos axentes socioculturais e profesionais 
da cultura de Ferrol, proponse a reforma 
e actualización da normativa de usos dos 
espazos culturais municipais co obxecto de 
regular a súa cesión para a realización de 
galas e espectáculos, a utilización para resi-
dencias artísticas e técnicas, a celebración 
de estreas de obras, a gravación de maque-
tas, discos e videoclips, así como outros ac-
tos e eventos que polas súas características 
netamente culturais se poidan considerar 
análogos a estes.

OBXECTIVOS
• Flexibilizar e adaptar as posibilidades de 

uso destes espazos ás demandas e ne-
cesidades actuais permitindo un mellor 
aproveitamento dos mesmos.

• Avanzar nun marco de xestión dos equi-
pamentos municipais que apoie e facili-
te o desenvolvemento cultural de Ferrol

• Consolidar un sistema de cesións que 
conxugue racionalidade, transparencia 
e igualdade de oportunidades.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais de Ferrol, empresas 
locais da cultura, centros educativos, artis-
tas e creadores. 

DESTINATARIOS/AS
Axentes socioculturais de Ferrol.

CUSTE ESTIMADO
Sen dotación económica.

DATA
Desde 2023.

INDICADORES DE AVALIACIÓN

Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de cesións anuais dos espazos 
culturais municipais, diferenciando por:
– Tipo de persoa/entidade solicitante 

(sector privado, sector público, terceiro 
sector).

– Tipo de actividade.
• Número de asistentes ás diferentes acti-

vidades.
• Número de artistas e creadores/as bene-

ficiados/as.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 6.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 SERVIZO DE FOMENTO DO EMPRENDEMENTO CULTURAL 

DESCRICIÓN
Da diagnose elaborada en 2021 desprénde-
se que en Ferrol hai 117 empresas culturais, 
o que representa un ratio de 1,8 empresas 
culturais cada 1.000 habitantes, lonxe da 
media de 3 empresas culturais cada 1.000 
habitantes das sete cidades galegas. Para 
paliar este déficit relativo proponse a posta 
en marcha dun servizo de fomento do em-
prendemento cultural, no que se integren 
prestacións tales como: formación espe-
cífica para enfocar o modelo de negocio e 
elaborar o plan de empresa, orientación 
sobre posibles axudas e captación de finan-
ciamento, asesoramento en competencias 
dixitais e márketing cultural etc. 

OBXECTIVOS
• Promover o emprendemento cultural e 

creativo en Ferrol, axudando a transfor-
mar as ideas de negocio en proxectos 
empresariais viables.

• Contribuír a xerar un sector cultural 
máis forte e equilibrado, con maior pre-
senza da iniciativa privada e maior ca-
pacidade de innovación e de proxección 
exterior.

• Elevar os coñecementos empresariais 
entre os axentes culturais do municipio.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Concellaría de Promoción Económica, 
Afundación, Espazo Coop, Cámaras de Co-
mercio.

DESTINATARIOS/AS
O conxunto do sector cultural ferrolán.

CUSTE ESTIMADO
35.000 €. 

DATA
Desde 2027.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de usuarios do servizo.
• Grao de satisfacción dos usuarios do ser-

vizo.
• Número de empresas finalmente consti-

tuídas.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 5.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS COMÚNS
ÁMBITO SOCIOCULTURAL
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 BOLSAS DE APOIO Á CREACIÓN PARA NOVOS TALENTOS 

DESCRICIÓN
O acompañamento e apoio aos artistas e 
profesionais da cultura nas etapas iniciais 
das súas carreiras resulta determinante de 
cara a consolidar vocacións e robustecer 
os seus proxectos creativos. A longo prazo, 
este apoio é un investimento que redunda 
na consecución dunha escena local de ex-
celencia. O traballo sociocultural de base, 
incluíndo o coidado dos novos talentos (“a 
canteira”, en termos deportivos), é un vec-
tor imprescindible das políticas culturais 
contemporáneas. 

Con ese obxectivo, proponse abrir unha 
convocatoria ordinaria anual de seis bolsas 
para o fomento da creación de novos talen-
tos vencelladas á literatura, a música, as 
artes escénicas, as artes visuais, o cinema 
e a videocreación, e a xestión cultural e ani-
mación sociocultural. 

OBXECTIVOS
• Apoiar o talento e expandir a creativida-

de, os procesos de investigación e a in-
novación artística.

• Favorecer a incorporación ao ecosis-
tema cultural ferrolán da xente moza, 
contribuíndo á dinamización da cultura 
local.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Universidade da Coruña, Afundación, aso-
ciacións culturais de Ferrol.

DESTINATARIOS/AS
Persoas mozas vencelladas ao sector cul-
tural como creadoras, artistas, profesionais 
ou xestoras.

CUSTE ESTIMADO
18.000 € / ano.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de propostas presentadas á con-
vocatoria.

• Grao de satisfacción e valoracións re-
flectidas nas memorias finais dos bolsei-
ros.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 5.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 REFORMA DAS BASES DE SUBVENCIÓNS CULTURAIS  
 PARA O TECIDO ASOCIATIVO 

DESCRICIÓN
Diversas asociacións culturais beneficia-
rias do programa de subvencións culturais 
municipais veñen sinalando a necesidade 
de reformular determinados aspectos como 
a porcentaxe esixida de cofinanciamento, 
a puntuación contemplada para proxectos 
colaborativos (aqueles desenvolvidos en-
tre varias entidades), as dificultades para 
acceder a convenios plurianuais, ou a in-
adecuación dos prazos de convocatoria e 
resolución das subvencións (búscase que 
se axusten mellor ao calendario anual de 
actividades).

Para actualizar as bases das subvencións, 
e que estas respondan en maior medida ás 
necesidades do asociacionismo cultural de 
Ferrol, proponse elaborar un documento 
no que se analicen as demandas do sector 
á luz do marco legal vixente e se formulen 
propostas para mudar as bases de convoca-
toria de subvencións.

OBXECTIVOS
• Facilitar o traballo desenvolvido polas 

asociacións culturais en tanto que enti-
dades mediadoras imprescindibles para 
a participación cultural da cidadanía.

• Actualizar a normativa municipal no 
que atinxe ás convocatorias de subven-
cións culturais. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais de Ferrol.

DESTINATARIOS/AS
Público e persoas participantes nas activi-
dades organizadas polas asociacións cultu-
rais de Ferrol. 

CUSTE ESTIMADO
Sen dotación económica. 

DATA
2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de asociacións culturais partici-
pantes en xuntanzas de consulta e con-
traste.

• Grao de satisfacción expresado polas 
asociacións culturais participantes en 
xuntanzas de consulta e contraste.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 6.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 PROGRAMA DE INCENTIVOS AO CONSUMO CULTURAL 

DESCRICIÓN
Se ben o Plan recolle xa medidas dirixidas a 
facilitar o acceso da cidadanía á programa-
ción cultural, proponse adicionalmente pór 
en marcha un programa de incentivos ao 
consumo cultural para activar a demanda 
latente en determinados colectivos como 
a infancia, a mocidade, adultos maiores, 
persoas desempregadas, socios e socias 
de asociacións culturais etc. Este progra-
ma podería materializarse na creación dun 
carné cultural que dea dereito a vantaxes 
como: 

• Descontos no prezo das entradas.
• Acceso prioritario ou exclusivo a algun-

has actividades ou servizos.
• Participación en sorteos.
• Gratuidade ou bonificación do transpor-

te presentando as entradas a eventos 
culturais organizados ou participados 
polo Concello, etc.

OBXECTIVOS
• Activar a demanda potencial e incenti-

var os consumos e os hábitos de asisten-
cia a actividades culturais.

• Garantir un financiamento público xus-
to, inclusivo e que beneficie á maior por-
centaxe de poboación posible.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais de Ferrol, Universi-
dade da Coruña.

DESTINATARIOS/AS
Os colectivos anteriormente indicados.

CUSTE ESTIMADO
15.000 € / ano.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de peticionarios e beneficiarios 
finais do carné cultural.

• Valoración media das persoas usuarias, 
expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)



86

 INCORPORACIÓN DE DOUS ANIMADORES SOCIOCULTURAIS 

DESCRICIÓN
No Estudo elaborado en 2021 advertiuse da 
necesidade de estimular as prácticas cultu-
rais da cidadanía e non só os seus consumos, 
así como fomentar a participación cultural. 
Para acadar ese obxectivo é preciso dispor 
de persoal especializado que poida realizar 
un traballo de dinamización da cultura de 
base en contacto co tecido asociativo, pe-
queno comercio, centros educativos, clubs 
deportivos, colectivos informais de crea-
dores/as etc. En consecuencia, proponse a 
provisión de dúas prazas de animadores/as 
socioculturais que poidan desempeñar as 
súas funcións nas dúas zonas máis populo-
sas da cidade (barrio de Caranza e barrios de 
Inferniño, Ultramar e territorios aledaños), 
con sede nos Centros Cívicos respectivos, e 
que ao tempo poidan complementar a súa 
xornada atendendo a necesidades diversas 
do Departamento de Cultura.

A incorporación destas/es profesionais ga-
rantirá unha mellor atención á pluralidade 
social, e favorecerá o desenvolvemento so-
ciocultural e os procesos de integración das 
diferentes culturas, nacionalidades e iden-
tidades que conviven no municipio.

OBXECTIVOS
• Identificar as necesidades sociais dos te-

rritorios e as ferramentas culturais que 
poden axudar a enfrontalas.

• Deseñar e coordinar proxectos de inter-
vención cultural.

• Desenvolver actividades cunha finalida-
de cultural e lúdica positivas tanto para 
a mellora das competencias e aptitu-
des das persoas, como para o cambio e 
transformación social.

• Propiciar o mantemento e transmisión 

da cultura popular e o fomento e a crea-
ción de públicos.

• Prestar cobertura a diferentes necesida-
des do Departamento de Cultura.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Concellaría de Xuventude, Concellaría de 
Benestar Social. Tecido social dos territo-
rios respectivos: asociacións de diversa 
índole (veciñais, culturais, asistenciais, so-
ciosanitarias, deportivas etc.), centros edu-
cativos, comercio local, colectivos de crea-
dores/as, mocidade, terceira idade, etc. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía dos territorios im-
plicados.

CUSTE ESTIMADO
50.000 € (dúas persoas) / ano.

DATA
Desde 2027.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
En termos xerais, dependerán dos contidos 
concretos dos proxectos de intervención 
cultural, se ben podemos adiantar tres indi-
cadores básicos:

• Número de accións socioculturais exe-
cutadas.

• Número de persoas participantes.
• Número de entidades e colectivos impli-

cados. 

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS SECTORIAIS
LIBRO, EDICIÓN E BIBLIOTECAS
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 RESTABLECEMENTO DO PREMIO CARVALHO CALERO 

DESCRICIÓN
Tendo en conta o carácter referencial da 
figura de Ricardo Carvalho Calero e a vizo-
sa traxectoria do galardón que, desde o seu 
pasamento e durante máis dun cuarto de 
século (1990-2016), levou o seu nome, pro-
ponse recuperar o Premio Carvalho Calero 
de investigación lingüística e creación li-
teraria, impulsado pola Sociedade Cultural 
Medulio e o Concello de Ferrol.

OBXECTIVOS
• Recuperar a liña de traballo conxunto 

entre a devandita sociedade e o Conce-
llo na organización deste premio e darlle 
continuidade á selecta nómina que acre-
dita o galardón.

• Difundir o legado deste mestre, filólogo 
e escritor ferrolán, asociándoo a novas 
creacións de excelencia no eido literario 
e investigador. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Sociedade Cultural Medulio. 

DESTINATARIOS/AS
Investigadores do ámbito filolóxico e escri-
toras/es en lingua galega.

CUSTE ESTIMADO
12.000 € (bianual).

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de obras presentadas ao premio 
en cada unha das categorías.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 CICLO DE PENSAMENTO E CULTURA CONTEMPORÁNEA 

DESCRICIÓN
Vivimos en sociedades complexas, plurais 
e en constante cambio. A cultura contem-
poránea é a cada paso máis mestiza. Para 
descifrar as claves e tendencias de hoxe 
precisamos dunha visión panorámica que 
supere as vellas fronteiras do saber, conxu-
gando a un tempo os enfoques científico e 
humanístico. Con tal obxectivo, proponse 
a celebración dun ciclo anual de mesas re-
dondas e conferencias impartidas por des-
tacados/as expertos/as, combinadas con 
actuacións artísticas ligadas á temática 
que se aborde en cada sesión. 

OBXECTIVOS
• Complementar e diversificar a oferta 

cultural municipal, engadindo un espa-
zo para a reflexión e o pensamento vin-
culado ao mundo do libro.

• Atraer a Ferrol a pensadores/as de reco-
ñecido prestixio, sexan do universo das 
artes, das ciencias ou das humanidades.

• Fomentar a creación de novas propostas 
artísticas a partir das temáticas que se 
traten en cada sesión. 

• Promover a lectura.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Universidade da Coruña, librarías e editoras 
de Ferrol, asociacións culturais de Ferrol. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía de Ferrol. 

CUSTE ESTIMADO
30.000 € / ano.

DATA
Desde 2026.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas asistentes a cada se-
sión.

• Grao de satisfacción das persoas asis-
tentes.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 1.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 SERVIZO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA 

DESCRICIÓN
Unha aposta pola proximidade real no ac-
ceso á programación e os servizos culturais 
básicos, é unha demanda formulada en nu-
merosas ocasións nos procesos participa-
tivos. 

Posta en marcha na Biblioteca Municipal 
de Ferrol dun servizo especializado de ex-
tensión bibliotecaria mediante o préstamo 
a domicilio para aquelas persoas que por 
circunstancias persoais acreditadas non 
poidan acudir ás sedes físicas (persoas re-
sidentes no rural, persoas con mobilidade 
reducida ou persoas dependentes, entre 
outros), así como para residencias, centros 
de día ou institucións asistenciais e so-
cio-sanitarias.

OBXECTIVOS
• Facilitar o acceso aos fondos da Bibliote-

ca Municipal a todas aquelas persoas que 
por algún motivo non poidan visitala.

• Promocionar a lectura.
• Eliminar barreiras socioculturais, eco-

nómicas, físicas ou xeográficas. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións de veciñas e veciños, residen-
cias, centros de día, institucións asisten-
cias ou socio-sanitarias. 

DESTINATARIOS/AS
As persoas que polas súas circunstancias 
non poidan acudir á Biblioteca Municipal.

CUSTE ESTIMADO
6.000 € / ano.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas acollidas ao servizo 
de extensión bibliotecaria

• Número de préstamos anuais
• Número de entidades colaboradoras

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)



92

 FESTIVAL E PREMIO DE POESÍA 

DESCRICIÓN
O municipio de Ferrol atesoura unha lon-
ga traxectoria no coidado e promoción da 
poesía. Entre 1981 e 2008 a Sociedad Cultu-
ral Valle – Inclán organizou o Premio Es-
quío de Poesía, contando con dúas convo-
catorias, unha en lingua galega e outra en 
lingua castelá. Pola súa parte, a Semana de 
Poesía Salvaxe foi un evento de carácter lú-
dico e reivindicativo que levou a poesía a 
múltiples espazos da cidade entre os anos 
2008 e 2021.

Co obxecto de dar continuidade a este le-
gado de catro décadas, proponse a celebra-
ción dun festival poético que transcorra 
nas rúas, prazas, comercios e espazos escé-
nicos da cidade. Así mesmo, e como acción 
complementaria, proponse a convocatoria 
e posterior fallo dun novo premio de poesía 
que recupere parcialmente a tradición ins-
taurada no seu día polo Premio Esquío. 

OBXECTIVOS
• Reforzar a programación literaria do 

Concello de Ferrol coa posta en marcha 
dun evento poético singular e a convo-
catoria dun premio de poesía.

• Divulgar a creación poética entre a cida-
danía e animar o xurdimento de novos 
valores.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Biblioteca Municipal de Ferrol, asociacións 
culturais do municipio, Universidade da 
Coruña.

DESTINATARIOS/AS
Todos os públicos, tanto locais como visi-
tantes.

CUSTE ESTIMADO
35.000 € / ano.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de actividades organizadas no 
festival.

• Número de persoas asistentes ás activi-
dades do festival.

• Número de poemarios recibidos na con-
vocatoria do premio.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS SECTORIAIS
MEMORIA E PATRIMONIO
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DESCRICIÓN
Tendo en conta a importancia de salvagar-
dar e poñer en valor non só o patrimonio 
cultural material, senón tamén o inmate-
rial, que se cifra, entre outros aspectos, en 
tradicións, costumes e expresións vivas 
no seo da colectividade, proponse habilitar 
unha liña de subvencións en concorrencia 
competitiva para o apoio ás festas e feste-
xos populares dos barrios e parroquias.

OBXECTIVOS
• Recuperar o pulo de celebracións tradi-

cionais no calendario de lecer da cidade. 
• Reforzar a identidade local, a autoestima 

comunitaria e o sentimento de orgullo 
de pertenza a través da dinamización 
cultural nas parroquias e barrios.

• Propiciar a preservación e transmisión 
das tradicións asociadas ás festas e fes-
texos populares celebrados no ámbito 
municipal.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais e veciñais.

DESTINATARIOS/AS
Cidadanía de Ferrol e público visitante.

CUSTE ESTIMADO
90.000 € / ano.

DATA
Desde 2027.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número estimado de persoas partici-
pantes nas diferentes actividades.

• Número estimado de público asistente
• Impactos de comunicación en medios e 

audiencia estimada.
• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 7.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)

 LIÑA DE AXUDAS PARA FESTAS E FESTEXOS POPULARES 
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 AMPLIACIÓN DO ESPAZO EXPOSITIVO DO CENTRO  
 TORRENTE BALLESTER 

DESCRICIÓN
Dentro do proceso de instalación de expo-
sicións temporais continuadas cos fondos 
artísticos do Concello de Ferrol, proponse 
realizar unha ampliación dos espazos ex-
positivos engadindo as salas anexas á Sala 
Julia Minguillón. Isto permitirá que haxa 
sempre un espazo dedicado á colección 
de gravado do Concello, poñendo en valor 
esta, así como tamén o propio Premio de 
Gravado Máximo Ramos.

OBXECTIVOS
• Diversificar a oferta expositiva do Centro 

Torrente Ballester, outorgándolle unha 
maior presenza a técnicas artísticas 
pouco coñecidas.

• Contribuír a darlle visibilidade ás distin-
tas técnicas de gravado. 

• Ampliar os espazos expositivos do Cen-
tro Torrente Ballester.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Por determinar. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía ferrolá.  

CUSTE ESTIMADO
2.000 € / ano.

DATA
2023.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de visitantes dos novos espa-
zos. 

• Valoración media das persoas asisten-
tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)



97

 PROGRAMA DE ARTE - INDUSTRIA 

DESCRICIÓN
O Concello de Ferrol, xunto con numerosas 
institucións e entidades da bisbarra, está a 
impulsar a candidatura “Cidade de Ferrol: 
Porto da Ilustración”, co obxecto de conse-
guir por parte da UNESCO a designación 
dos seus conxuntos arquitectónicos mili-
tares e civís como Patrimonio da Humani-
dade. Esta candidatura reflicte de forma co-
herente a relevancia capital, definitoria da 
identidade ferrolá, da implantación a partir 
de 1726 dos estaleiros e dos arsenais reais 
na ría de Ferrol. 

A creación do complexo naval implicou a 
mobilización dos coñecementos técnicos 
e académicos máis avanzados da época. 
Desde entón, a comarca vén acubillando 
un patrimonio inmaterial de carácter in-
dustrial dun valor sobresaínte que conviría 
divulgar. 

O ámbito da creación artística pode contri-
buír dun xeito único á difusión do patrimo-
nio material e inmaterial do sector naval, 
e ao tempo pode resultar enriquecido do 
contacto con este. O diálogo entre a produ-
ción artística e a creación tecnolóxica pode 
xerar sinerxías e beneficios mutuos, contri-
buíndo de paso a xerar contornas de inno-
vación na comarca.

O Programa de Arte - Industria pode mate-
rializarse a través de múltiples accións. A 
modo de exemplo:

• Exposición sobre a historia da creativi-
dade nos estaleiros ferroláns

• Ciclo de cinema industrial ou naval
• Creación escultórica co apoio técnico e 

material do persoal de Navantia

• Xornadas divulgativas sobre diferentes 
temáticas (historia naval, cultura obrei-
ra, arte e tecnoloxía etc.) 

• Festival musical en espazos singulares 
da arquitectura defensiva

• Encontros “maker” para a cooperación 
e a transferencia de coñecemento entre 
persoal xubilado dos estaleiros e alum-
nado de carreiras técnicas da Universi-
dade da Coruña

• Representación de obras teatrais ou de 
danza de inspiración maquinista nos 
guindastres ou instalacións dos estalei-
ros.

OBXECTIVOS
• Poñer en valor o patrimonio material e 

inmaterial acumulado polo sector naval 
ferrolán ao longo da súa historia.

• Facilitar o diálogo entre a técnica e as 
artes, entre os procesos industriais e cul-
turais, de forma que se produzan bene-
ficios mutuos e se promovan contornas 
de innovación.

• Facer máis permeable a separación en-
tre a cidade, os seus estaleiros e arsenais, 
e a contorna litoral. Pór a disposición do 
desfrute da cidadanía espazos patrimo-
niais e naturais de alto valor paisaxístico.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Navantia, Ministerio de Defensa, Universi-
dade da Coruña, cinemas Dúplex, sindica-
tos, asociacións culturais de Ferrol.

DESTINATARIOS/AS
Todos os públicos, tanto locais como visi-
tantes.
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CUSTE ESTIMADO
70.000 € / ano de contribución do Concello 
de Ferrol.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas asistentes ás activi-
dades.

• Valoración media das persoas asisten-
tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.
• Grao de satisfacción das entidades cola-

boradoras e cofinanciadoras.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 7.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 REDE DE MUSEOS DE FERROL 

DESCRICIÓN
Promover unha rede local de museos co 
obxecto de difundir conxuntamente os seus 
contidos entre a cidadanía e os visitantes.

A rede debe subliñar a singularidade temá-
tica e museográfica de cada museo, amosar 
a complementariedade dos seus contidos e 
coleccións, e transmitir unha imaxe unifi-
cada da oferta museística da cidade. 

OBXECTIVOS
• Xerar un marco de colaboración institu-

cional centrado na promoción e difusión 
públicas dos museos ferroláns

• Propiciar sinerxías que permitan mello-
rar as institucións museísticas, de forma 
que resulten cada vez máis significati-
vas, valiosas e atractivas para o público.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Administracións e entidades responsables 
dos museos de Ferrol. 

DESTINATARIOS/AS
Visitantes e usuarios dos museos.

CUSTE ESTIMADO
6.000 € / ano.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de iniciativas e actividades or-
ganizadas conxuntamente cada ano.

• Evolución do número de visitantes en 
cada museo e na rede no seu conxunto.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 2.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 PLAN MUSEOLÓXICO DA CASA-MUSEO DE RICARDO  
 CARVALHO CALERO 

DESCRICIÓN
A necesidade de conmemorar a figura e a 
obra, pero sobre todo establecer no presente 
un diálogo e proceso de aprendizaxe sobre 
o legado literario e intelectual do ferrolán 
Ricardo Carvalho Calero, foron cuestións 
recorrentemente postas sobre a mesa nos 
procesos de consulta pública. Para acadalo 
proponse a elaboración dun Plan museo-
lóxico da casa natal-museo de Ricardo Car-
valho Calero no que se establezan os princi-
pios básicos que guiarán este futuro espazo 
cultural. 

OBXECTIVOS
• Divulgar o legado de Carvalho Calero, pór 

en valor a súa figura e expandir as súas 
relevantes achegas á lingua, á cultura, á 
literatura galegas, e ao intersistema cul-
tural lusófono.

• Ofrecer unha exhaustiva análise da fu-
tura casa-museo en todas as súas face-
tas, funcións e axentes involucrados, 
avaliando a situación de partida e ofre-
cendo unha folla de ruta para a súa posta 
en marcha.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Universidade da Coruña, Asociacións cul-
turais de Ferrol.

DESTINATARIOS/AS
Todos os públicos, tanto locais como visi-
tantes.

CUSTE ESTIMADO
18.150 .

DATA
2028.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Valoración do rigor e consistencia técni-
ca do documento por parte da Concella-
ría de Cultura

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 7.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS SECTORIAIS
ARTES PLÁSTICAS
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 RECUPERACIÓN DO PREMIO INTERNACIONAL DE GRAVADO  
 MÁXIMO RAMOS 

DESCRICIÓN
Tendo en conta a longa traxectoria, o inte-
rese cultural, a proxección exterior e a uti-
lidade para o acrecentamento da colección 
de arte de titularidade municipal deste ga-
lardón, que celebra e honra a figura do artis-
ta e excelso gravador ferrolán Máximo Ra-
mos, proponse restablecer a convocatoria 
bianual deste certame.

OBXECTIVOS
• Fomentar e impulsar o gravado na súa 

diversidade e complexidade técnica 
contemporánea.

• Enriquecer con pezas singulares, de cali-
dade avalada por un xurado profesional, 
a colección de arte múltiple e seriada do 
Centro Cultural Torrente Ballester.

• Incrementar a oferta de lecer cultural 
cunha mostra representativa das ten-
dencias estéticas internacionais neste 
complexo e produtivo eido artístico.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.

DESTINATARIOS/AS
Artistas de calquera procedencia.

CUSTE ESTIMADO
30.000 € (bianual).

DATA
Desde 2023.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número e procedencia das obras recibi-
das na convocatoria do premio.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 ESCOLA MUNICIPAL DE ARTE E ARTESANÍA 

DESCRICIÓN
A dotación dunha máis ampla oferta for-
mativa en arte e artesanía foi outra das de-
mandas reiteradas polos axentes culturais 
durante o proceso de elaboración do Estu-
do de 2021. Para atender a esta necesidade 
proponse a creación dunha marca baixo a 
cal se agrupe toda a oferta municipal nes-
tes eidos, a recuperación de obradoiros de 
longa traxectoria como os de cerámica e 
gravado, e a incorporación de novos cursos 
en serigrafía e encadernación. 

OBXECTIVOS
• Ampliar as oportunidades de participa-

ción cultural da cidadanía.
• Pór en marcha unha liña de traballo que 

potencie o desenvolvemento do alum-
nado nas súas capacidades intelectuais, 
convivenciais, creativas, estéticas e 
plásticas.

• Incentivar a creación e produción de 
bens con valores culturais e/ou artísti-
cos.

• Contribuír á vertebración e dinamiza-
ción do tecido artístico e artesanal de 
Ferrol.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Artistas e artesáns locais, empresas cultu-
rais asociadas a estes eidos.

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía de Ferrol.

CUSTE ESTIMADO
25.000 € / ano.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas participantes nos 
obradoiros.

• Grao de satisfacción do alumnado medi-
do mediante un cuestionario.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 CERTAME POPULAR DE FOTOGRAFÍA 

DESCRICIÓN
Se a imaxe como concepto e realidade é 
hoxe en día ubicua e goza dunha importan-
cia central na nosa sociedade, a fotografía 
como técnica e como arte que avanza cara 
aos dous séculos tivo nestas dúas últimas 
décadas, coa popularización da fotografía 
dixital e o uso dos dispositivos móbiles, un 
desenvolvemento e difusión sobresaíntes. 

Ao abeiro desta idea e co obxectivo de di-
vulgar os valores e as características de Fe-
rrol proponse convocar un certame popular 
de fotografía en colaboración co tecido aso-
ciativo e centrado en dar a coñecer o mu-
nicipio desde a subxectividade da mirada e 
a liberdade creativa, temática e técnica de 
cada fotógrafo que participe no concurso.

OBXECTIVOS
• Favorecer a creatividade no eido da foto-

grafía amadora e a participación activa 
do asociacionismo veciñal e cultural do 
municipio.

• Estimular novas propostas creativas e 
formas de ollar os espazos e as realida-
des comunitarias.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais e veciñais de Ferrol. 

DESTINATARIOS/AS
Público xeral interesado na fotografía.

CUSTE ESTIMADO
10.000 € / ano.

DATA
Desde 2026.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas participantes.
• Número de entidades colaboradoras.
• Grao de satisfacción das persoas partici-

pantes.
• Impactos de comunicación en medios e 

audiencia estimada.
• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 SALA DE EXPOSICIÓNS NO CENTRO CULTURAL  
 CARVALHO CALERO 

DESCRICIÓN
A situación do Centro Carvalho Calero, así 
como a cantidade de poboación sobre a que 
inflúe, fan que sexa un edificio idóneo para 
o seu aproveitamento como sala de exposi-
cións, destinada neste caso a dar visibilida-
de aos creadores locais.

OBXECTIVOS
• Diversificar a oferta cultural do Conce-

llo de Ferrol, expandindo as salas de ex-
posicións municipais fóra do barrio da 
Magdalena.

• Contribuír a darlle visibilidade á crea-
ción plástica de autores locais. 

• Reforzar a dinamización cultural dos ba-
rrios do Inferniño, Ultramar e aledaños.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Sociedad Artística Ferrolana, Asociación 
de Veciños “Ensanche A”.

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía ferrolá, creado-
res/as plásticos. 

CUSTE ESTIMADO
9.000 € / ano.

DATA
Desde 2026.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Solicitudes de sala para exposicións 
temporais.

• Número de visitantes das exposicións.
• Valoración media das persoas asisten-

tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS SECTORIAIS
MÚSICA
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 CICLO DE MÚSICAS PORTUARIAS 

DESCRICIÓN
Entre os anos 2008 e 2010 celebrouse un ci-
clo dedicado a aquelas músicas proceden-
tes do mar, chegadas doutros portos, que 
viñeron a Ferrol para quedarse e conquis-
tar o gusto popular. As habaneras, os fados, 
os tangos, os boleros, e mesmo o son cuba-
no, o twist e o jazz, foron sonoridades que 
se incorporaron ao repertorio dos salóns 
de baile, dos cafés cantante e das tabernas 
ferrolás. Esas músicas forman xa parte do 
patrimonio musical de Ferrol a través de 
múltiples manifestacións, como a Festa 
das Pepitas ou os cantos de taberna.

Naquelas tres edicións combináronse con-
certos no Teatro Jofre e en espazos exte-
riores de Ferrol Vello, actividades infantís, 
paseos musicados en lancha pola ría, con-
tacontos con historias mariñeiras, edición 
de libretos con cancións populares e rotei-
ros de canto nas tabernas. Proponse agora 
a recuperación do ciclo pola súa forte anco-
raxe coa historia e identidade de Ferrol.

OBXECTIVOS
• Recuperar unha programación que cele-

bra o vínculo fundacional da cidade co 
mar. 

• Dar a coñecer a conexión íntima entre 
as músicas populares de diferentes la-
titudes do mundo, cos seus particulares 
acentos e sabores.

• Revitalizar a tradición dos cantos de ta-
berna e reforzar o seu arraigo en Ferrol.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións culturais do eido musical, es-
tablecementos de hostalería. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía de Ferrol. 

CUSTE ESTIMADO
30.000 € / ano.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas asistentes ás dife-
rentes actividades.

• Grao de satisfacción das persoas asis-
tentes.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO 
ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 1.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 FORMACIÓN MUSICAL DE PULSO E PÚA 

DESCRICIÓN
Deseñar unha proposta de formación mu-
sical específica dos instrumentos coñeci-
dos como “de pulso e púa”: guitarras, laúdes, 
mandolinas etc., vinculada á tradición das 
rondallas, para reforzar a base social e faci-
litar o relevo xeracional destas agrupacións 
musicais, así como da Festa das Pepitas. 

OBXECTIVOS
• Apoiar a transmisión e posta en va-

lor dunha tradición musical con fonda 
raizame en Ferrol, promovendo a súa 
aprendizaxe práctica 

• Afondar no sentimento de identidade e 
pertenza ao municipio a través do forta-
lecemento e continuidade deste singular 
legado

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Rondallas de Ferrol.

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da poboación ferrolá.

CUSTE ESTIMADO
5.000 € / ano.

DATA
Desde 2024.INDICADORES DE AVALIACIÓN

Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de accións formativas.
• Número de persoas beneficiarias da for-

mación.
• Grao de satisfacción das persoas partici-

pantes.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 REFORZO DO PROGRAMA “FERROL ESCENA” 

DESCRICIÓN
O Concello de Ferrol dotouse hai anos dun-
ha programación de artes escénicas (teatro, 
danza, música, folclore) que leva por título 
“Ferrol Escena” e que posúe a particularida-
de de estar protagonizada polo tecido artís-
tico amador do municipio. Ademais de ser 
unha oportunidade de visibilizar o traballo 
de artistas afeccionados, o programa impli-
ca ás asociacións veciñais asignándolles 
un rol de programadoras ao seleccionar os 
contidos que serán exhibidos nos seus te-
rritorios. Dese xeito cumpríase unha tripla 
misión: achegar  actividades artísticas aos 
diferentes barrios e parroquias do Concello, 
apoiar a creación amadora (auténtico ali-
cerce do sistema cultural local) e formar ás 
asociacións cidadás nos labores propios da 
programación. 

Este enfoque orientado á participación cul-
tural foise consolidando co paso dos anos 
até resultar nunha das programacións máis 
estables e singulares da oferta cultural mu-
nicipal. Dado que moitas das formacións 
artísticas participantes son agrupacións 
compostas por numerosos membros, o que 
implica elevados custes asociados, propon-
se unha actualización das contías percibi-
das por actuación, pasando de 300 € a 400 €.

OBXECTIVOS
• Incrementar as retribucións aos artistas 

amadores participantes no programa 
“Ferrol Escena”, contribuíndo así a sufra-
gar os gastos asociados ás actuacións.

• Fomentar a participación cultural da ci-
dadanía ferrolá. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Asociacións de veciños e veciñas de Ferrol. 

DESTINATARIOS/AS
Artistas amadores participantes no progra-
ma “Ferrol Escena”. 

CUSTE ESTIMADO
20.000 € / ano a maiores do orzamento ac-
tual de Ferrol Escena.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de actuacións integradas no 
programa “Ferrol Escena”.

• Número de artistas participantes. 

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 MOSTRA INTERNACIONAL DE MÚSICA  
 E BAILE TRADICIONAL 

DESCRICIÓN
A música e o baile tradicional teñen unha 
fonda raizame en Ferrol. Non en van, o 
concello conta co decano das agrupacións 
folclóricas de Galicia, o Real Coro Toxos e 
Froles, ademais de numerosas formacións 
que manteñen vivo ese legado. Co obxec-
to de darlle a máxima difusión social, e de 
consolidar o protagonismo de Ferrol neste 
eido, proponse a celebración dunha mos-
tra anual, coincidindo co período estival, a 
desenvolver nas rúas e prazas da cidade, e 
con presenza de agrupacións folclóricas de 
diversas rexións europeas. 

OBXECTIVOS
• Reforzar o papel de Ferrol como viveiro e 

foco irradiador da música e o baile tradi-
cional.

• Contribuír a proxectar a imaxe de Ferrol 
no exterior. 

• Enriquecer a oferta cultural no verán.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Real Coro Toxos e Froles (autor da propos-
ta), Deputación da Coruña, Xunta de Galicia. 

DESTINATARIOS/AS
Cidadanía de Ferrol e visitantes. 

CUSTE ESTIMADO
30.000 € / ano.

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de agrupacións folclóricas par-
ticipantes

• Grao de satisfacción das agrupacións 
folclóricas participantes

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 1.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS SECTORIAIS
AUDIOVISUAL E CULTURA DIXITAL





115

 FESTIVAL AUDIOVISUAL 

DESCRICIÓN
Na comparativa con outras disciplinas ar-
tísticas, a programación cultural do Con-
cello de Ferrol adoece dun déficit relativo 
de actividades que xiren arredor do eido 
audiovisual. Co evento que agora se propón 
preténdese compensar en parte esa caren-
cia, celebrando un festival de pequeno ou 
mediano formato que dea visibilidade á 
creación audiovisual contemporánea, sexa 
na categoría de curtametraxes, de cinema 
documental ou de longametraxes (por de-
terminar). 

OBXECTIVOS
• Diversificar a oferta cultural do Concello 

de Ferrol, outorgándolle unha maior pre-
senza ao campo audiovisual.

• Contribuír a darlle visibilidade á crea-
ción audiovisual contemporánea.

• Proxectar a imaxe de Ferrol no exterior 
asociada a un evento singular e de cali-
dade. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Por determinar. 

DESTINATARIOS/AS
O conxunto da cidadanía ferrolá, creado-
res/as audiovisuais. 

CUSTE ESTIMADO
50.000 € / ano.

DATA
Desde 2026.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de películas exhibidas.
• Número de persoas asistentes ás proxec-

cións.
• Valoración media das persoas asisten-

tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 1.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 LIÑA DE APOIO Á ASISTENCIA DE ESCOLARES AO CINEMA 

DESCRICIÓN
Proponse concretar unha liña de apoio para 
a asistencia de escolares de Primaria, ESO 
e Bacharelato ao cinema con subvención 
parcial do prezo das entradas e dos custes 
do transporte. 

Esta medida debera vir acompañada na súa 
dimensión práctica dun traballo en cola-
boración cos equipos de actividades com-
plementarias e extraescolares dos centros 
educativos, programacións de fitas especí-
ficas para distintas idades e a creación de 
materiais didácticos adaptados.

OBXECTIVOS
• Fomentar hábitos e prácticas culturais 

positivos, neste caso o da asistencia e in-
terese polo cinema entre os máis novos.

• Promover na medida do posible o coñe-
cemento do talento do audiovisual local 
e o uso e puxanza da lingua propia co 
pase preferente de fitas na súa versión 
en galego.

• Empregar o cinema como instrumento 
pedagóxico.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Concellería de Xuventude e Normalización 
Lingüística, centros educativos, profesio-
nais do audiovisual e cines Dúplex.

DESTINATARIOS/AS
Alumnado ferrolán de Primaria, ESO e Ba-
charelato.

CUSTE ESTIMADO
10.000 € / ano.

DATA
Desde 2023.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de fitas, pases, centros e alum-
nado involucrado nesta acción.

• Enquisa de satisfacción e valoración dos 
responsables dos centros de ensino.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 3.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 GAME JAM 

DESCRICIÓN
Asociada ao proxecto de cooperación en 
materia cultural coa Universidade da Coru-
ña (inscrito no Plan) e contando para o caso 
coa colaboración do equipo do Mestrado 
Universitario en Deseño, Desenvolvemento 
e Comercialización de Videoxogos, xorde a 
proposta de organizar unha Game Jam de 
dous días inspirada en Ferrol como acción 
puntual de apoio a un sector creativo priori-
tario no marco da Unión Europea.

OBXECTIVOS
• Fomentar o espírito creativo planeando, 

deseñando e creando videoxogos nos 
que algún elemento característico da ci-
dade se inclúa dentro do seu deseño na-
rrativo.

• Aprender facendo nun espazo propicio 
para o desenvolvemento do talento e o 
traballo transdisciplinario.

• Estimular o desenvolvemento e a mello-
ra de habilidades profesionais nun eido 
en constante proceso de innovación e 
grande potencialidade cultural e socioe-
ducativa.

• Reforzar a liña de fomento da cultura 
dixital iniciada co proxecto municipal 
“Cóntame Ferrol”.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Universidade da Coruña, Asociación Gale-
ga de Videoxogos e Contidos Interactivos, 
Axencia Galega de Innovación.

DESTINATARIOS/AS
Alumnado do Mestrado así como deseña-
dores, artistas, programadores e entusias-
tas dos videoxogos.

CUSTE ESTIMADO
6.000 €.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de participantes.
• Número de videoxogos desenvolvidos 

na Game Jam.
• Valoración media das persoas asisten-

tes, expresada nun formulario a cumpri-
mentar.

• Interaccións en redes sociais.
• Impactos de comunicación en medios e 

audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 5.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 CURSO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL CON DISPOSITIVOS  
 MÓBILES PARA A MOCIDADE 

DESCRICIÓN
Promover un programa formativo dirixido 
á xente nova (16-25 anos) para a creación 
audiovisual e de contido multimedia uti-
lizando o teléfono móbil, que inclúa como 
colofón un concurso e/ou mostra de traba-
llos cinematográficos.

OBXECTIVOS
• Contribuír a un achegamento ao eido 

audiovisual dende o emprego creativo 
dunha ferramenta de uso cotiá cun des-
envolvemento funcional enorme como é 
o móbil.

• Propiciar un mellor aproveitamento do 
potencial dos smartphones para realizar 
as nosas ideas e crear novas narrativas.

• Estimular a participación cultural e a va-
loración crítica do labor propio a través 
do concurso e/ou a mostra.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Centros educativos de secundaria, Univer-
sidade da Coruña, asociacións veciñais e 
culturais de Ferrol. 

DESTINATARIOS/AS
Poboación nova de Ferrol.

CUSTE ESTIMADO
9.000 € / ano. 

DATA
Desde 2026.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de persoas participantes.
• Valoración media das persoas parti-

cipantes, expresada nun formulario a 
cumprimentar.

• Interaccións en redes sociais.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVOS 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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PROPOSTAS SECTORIAIS
ARTES ESCÉNICAS
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 FESTIVAL OU CICLO DE DANZA 

DESCRICIÓN
A danza, nas súas diferentes variantes 
(contemporánea, ballet clásico, tradicional), 
é unha disciplina artística que se programa 
en Galicia en moita menor medida que no 
conxunto do territorio español (“Anuario 
SGAE das Artes Escénicas, Musicais e Au-
diovisuais 2021”). Para paliar ese diferencial 
proponse a creación dun festival ou ciclo 
no que a programación de espectáculos es-
tea acompañada da realización de obradoi-
ros formativos. 

OBXECTIVOS
• Difundir a danza entre a cidadanía fe-

rrolá, incrementando a oferta municipal 
neste eido.

• Contribuír á xeración de novos públicos 
para a danza, e estimular o xurdimento 
de novos talentos.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Escolas privadas de danza, centros educa-
tivos, asociacións culturais, profesionais e 
compañías de danza. 

DESTINATARIOS/AS
Persoas amadoras, profesionais do sector e 
público en xeral.

CUSTE ESTIMADO
25.000 € / ano.

DATA
Desde 2024.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de espectáculos programados e 
de obradoiros formativos realizados.

• Número de persoas asistentes aos es-
pectáculos e actividades formativas.

• Grao de satisfacción das persoas partici-
pantes nas actividades formativas.

• Impactos de comunicación en medios e 
audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 1.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 AMPLIACIÓN DO CICLO MUSICAL “OS XOVES DA CAPELA”  
 ÁS ARTES ESCÉNICAS 

DESCRICIÓN
En outono de 2020 o Concello de Ferrol puxo 
en marcha un ciclo de músicas populares 
(pop, rock, blues, jazz, folk, electrónica etc.) 
na Capela do Torrente baixo o título de “Os 
Xoves da Capela”. Este ciclo, nacido durante 
a pandemia da Covid – 19, buscaba darlle 
visibilidade preferente a grupos de Ferrol e 
bisbarra, ademais de incluír propostas sin-
gulares do resto de Galicia. Desde entón, 
o ciclo veuse celebrando ininterrompida-
mente en día xoves e en semanas alternas. 
Os concertos dos grupos de Ferrolterra son 
gravados en vídeo na súa integridade de 
xeito que se convertan en futuros materiais 
promocionais.

Con idéntica filosofía, proponse agora abrir 
Os Xoves da Capela ao conxunto das artes 
escénicas (teatro, danza, performance, na-
rración oral etc.), ampliando as datas e re-
cursos do ciclo, de forma que os artistas e 
compañías da bisbarra poidan exhibir o seu 
traballo ante o seu público. 

OBXECTIVOS
• Apoiar e promocionar aos axentes das 

artes escénicas de Ferrol e comarca.
• Dar a coñecer ao público as últimas crea-

cións de teatro e danza de artistas de Fe-
rrolterra e do conxunto de Galicia.

• Diversificar a programación cultural 
municipal cunha oferta de corte máis 
innovador, desde linguaxes contempo-
ráneas. 

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Por determinar. 

DESTINATARIOS/AS
Tecido artístico das artes escénicas e cida-
danía de Ferrol. 

CUSTE ESTIMADO
30.000 € / ano (a maiores do orzamento ac-
tual).

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Número de artistas e compañías partici-
pantes

• Número de persoas asistentes
• Grao de satisfacción do público asistente 

expresado nun cuestionario
• Impactos de comunicación en medios e 

audiencia estimada.

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 5.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO/S 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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 AMPLIACIÓN DO PROGRAMA DE TEATRO VECIÑAL 

DESCRICIÓN
O Programa de Teatro Veciñal, posto en 
marcha en outubro de 2021, busca afon-
dar na querenza polo teatro en Ferrolterra 
a través dun traballo innovador e de base 
comunitaria. Trátase da organización de 
dous obradoiros de teatro de longa dura-
ción (coincidentes cun curso académico), 
a desenvolver en dous espazos culturais ou 
cívicos municipais, un da contorna urbana 
e outro na contorna rural, dirixidos a per-
soas sen ningunha experiencia previa, nin 
profesional nin amadora, desde un enfoque 
práctico, orientado a crear de cero peque-
nas pezas de teatro, tomando como inspi-
ración a historia, a identidade ou temáticas 
sociais relevantes daqueles territorios onde 
se realizan. Deste xeito os obradoiros abor-
dan todas as dimensións do feito teatral, da 
dramaturxia ao texto, do labor actoral ao 
deseño da escenografía, da iluminación ou 
do vestiario. 

O Programa culmina coa creación de forma 
colectiva dunha peza teatral por cada obra-
doiro. As dúas pezas teatrais son exhibidas 
nunha mostra final celebrada nun espazo 
cultural ou cívico municipal.

Coa intención de afondar na participación 
cultural da cidadanía, e dado que o Progra-
ma completou as prazas dispoñibles na súa 
primeira edición, proponse duplicar o nú-
mero de obradoiros

OBXECTIVOS
• Dar a coñecer o feito teatral desde den-

tro, en toda a súa riqueza e complexida-
de.

• Contribuír a xerar novos públicos para o 
teatro.

• Fomentar a práctica teatral amadora.
• Identificar novos talentos para o teatro 

profesional.
• Elaborar relatos que reforcen a identida-

de e a cohesión social dos territorios nos 
que se realicen.

POTENCIAIS ENTIDADES COLABORADORAS
Compañías de teatro profesional e amador, 
asociacións de veciños e veciñas, asocia-
cións culturais, Centro Dramático Galego.

DESTINATARIOS/AS
Cidadanía de Ferrol con interese no teatro. 

CUSTE ESTIMADO
18.150 € (importe a maiores do investido na 
actualidade).

DATA
Desde 2025.

INDICADORES DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo de poder empregar outros que 
se identifiquen durante o proceso, os indi-
cadores inicialmente seleccionados serán 
os seguintes:

• Porcentaxe de matriculados a respecto 
das prazas dispoñibles 

• Grao de satisfacción das persoas matri-
culadas

• Número de asistentes ás estreas das 
obras teatrais resultantes

CORRESPONDENCIA CON EIXO ESTRATÉXICO
Eixo estratéxico nº 4.

CORRESPONDENCIA CON OBXECTIVO 
DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 
(AXENDA 2030 DA ONU)
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CALENDARIO  
E DISTRIBUCIÓN 
DO GASTO

Co obxecto de poder dispor dunha 
visión de conxunto do Plan, 
engadimos un calendario coa 
listaxe de programas e accións por 
anualidades.
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Xestión cultural municipal

Comunicación cultural

Programación cultural

Ámbito artístico e profesional

Ámbito sociocultural

Libro, edición e bibliotecas

Memoria e patrimonio

Artes plásticas

Música

Audiovisual e cultura dixital

Artes escénicas

Total anual

2023     

9.000 €

18.150 €

2.000 €

30.000 €

10.000 €

69.150 €

2024     

10.000 €

18.000 €

70.000 €

25.000 €

25.000 €

6.000 €

25.000 €

179.000 €

Total propostas 

 10.000 € 

 34.000 € 

 68.150 € 

 72.500 € 

 83.000 € 

 83.000 € 

 186.150 € 

 74.000 € 

 85.000 € 

 75.000 € 

 73.150 € 

 843.950 € 

2025     

25.000 €

25.000 €

33.000 €

35.000 €

6.000 €

60.000 €

48.150 €

232.150 €

2026     

50.000 €

12.500 €

30.000 €

19.000 €

59.000 €

170.500 €

2027     

35.000 €

50.000 €

90.000 €

175.000 €

18.150 €

18.150 €

2028    

Distribución do gasto en novos programas e accións

Distribución do gasto en novos programas e accións

EIXOS ESTRATÉXICOS Nº de propostas Asignación económica

Defensa e promoción da diversidade cultural 6 215.000 €

Mellora da gobernanza e cooperación 5 6.000 €

Garantir o acceso da cidadanía á oferta cultural municipal 9 104.150 €

Estímulo da participación cultural 10 214.150 €

Fortalecemento do tecido artístico, asociativo e empresarial da cultura ferrolá 6 126.500 €

Promoción dunha xestión racional, perticipativa, sustentable e transparente
dos recursos públicos da cultura 2 0 €

Contribución á investigación, recuperación, coidado e divulgación 
do conxunto do patrimonio ferrolán 3 178.150 €

Total 41 843.950 €
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EIXOS ESTRATÉXICOS Nº de propostas Asignación económica

Defensa e promoción da diversidade cultural 6 215.000 €
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Como se pode apreciar, o groso do investi-
mento está previsto para o período 2024-
2027, a razón dunha media de 190.000 € 
anuais. En 2028 só se contempla a elabora-
ción do plan museolóxico da casa – museo 
de Ricardo Carvalho Calero, demorado até 
ese ano en atención aos prazos previstos 
para as tramitacións administrativas e para 
a finalización e entrega da obra. Nesa mes-
ma anualidade tamén procedería realizar 
unha avaliación final do funcionamento e 
resultados do Plan e, se fose o caso, o dese-
ño do seguinte período de planificación.

No que atinxe á distribución do gasto nas 
propostas sectoriais, pódese comprobar 
como predomina o equilibrio entre elas, 
oscilando entre os 70.000 € e os 80.000 €, a 
excepción do sector “Memoria e patrimo-
nio” que duplica esa cifra. A razón princi-
pal deste diferencial radica na asignación 
a este sector da nova liña de subvencións 
para festas e festexos populares, que ascen-
dería a 90.000 €.

En conxunto, entendemos que o Plan pre-
senta un notable equilibrio en relación aos 
sectores e disciplinas artísticas, así como 
un ritmo investidor progresivo e razoable.

O gasto en novos programas e accións quedaría distribuído do seguinte xeito:
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Na seguinte táboa reflíctese o número de programas e accións, así como o investimento 
proposto por Eixos Estratéxicos:
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 186.150 € 

 74.000 € 

 85.000 € 

 75.000 € 

 73.150 € 

 843.950 € 

2025     

25.000 €

25.000 €

33.000 €

35.000 €

6.000 €

60.000 €

48.150 €

232.150 €

2026     

50.000 €

12.500 €

30.000 €

19.000 €

59.000 €

170.500 €

2027     

35.000 €

50.000 €

90.000 €

175.000 €

18.150 €

18.150 €

2028    

Distribución do gasto en novos programas e accións

Distribución do gasto en novos programas e accións

EIXOS ESTRATÉXICOS Nº de propostas Asignación económica

Defensa e promoción da diversidade cultural 6 215.000 €

Mellora da gobernanza e cooperación 5 6.000 €

Garantir o acceso da cidadanía á oferta cultural municipal 9 104.150 €

Estímulo da participación cultural 10 214.150 €

Fortalecemento do tecido artístico, asociativo e empresarial da cultura ferrolá 6 126.500 €

Promoción dunha xestión racional, perticipativa, sustentable e transparente
dos recursos públicos da cultura 2 0 €

Contribución á investigación, recuperación, coidado e divulgación 
do conxunto do patrimonio ferrolán 3 178.150 €

Total 41 843.950 €





7
SEGUIMENTO E 
AVALIACIÓN DO PLAN
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Un Plan Estratéxico non é un 
documento pechado pensado para a 
súa execución invariable, senón que 
debe posuír a razoable flexibilidade 
para adaptarse a circunstancias con 
frecuencia imprevisibles, co obxecto 
de dar cumprimento da mellor 
maneira posible á misión e aos 
obxectivos xerais. 
Para lograr isto é imprescindible 
que conte cunha metodoloxía de 
avaliación que permita testar o seu 
funcionamento e, de ser preciso, 
aplicar as correccións e axustes 
oportunos.
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A avaliación periódica do Plan debe dar conta do grao de desenvolvemento dos progra-
mas e accións, da calidade na súa implementación, do seu impacto social, e do seu aliña-
mento coa filosofía dos eixos estratéxicos.

Proponse que o órgano encargado do se-
guimento e da avaliación periódica do Plan 
sexa o mesmo órgano de participación cul-
tural (Padroado, Consello Municipal de Cul-
tura ou calquera outra fórmula que se adop-
te) incluído no apartado de Programas e 
Accións. No seu defecto, mentres non estea 
constituído e en funcionamento, proponse 
que esas funcións sexan asumidas pola Co-
misión de Cultura do Concello de Ferrol.

Para o correcto seguimento do Plan, o órga-
no competente deberá manter canto menos 
unha xuntanza anual de avaliación, previo 
envío dun informe elaborado polo Técni-
co de Cultura do Concello de Ferrol. Ese 
informe será un documento sintético que 
recompile toda a información xerada nos 
diferentes programas e accións. A reunión 

do órgano competente terá por obxecto va-
lorar a implementación do Plan en todas 
as súas dimensións e efectuar recomenda-
cións de mellora.

Ao rematar o período de vixencia do Plan 
(2028), o Técnico de Cultura elaborará un 
informe detallado de avaliación final, co 
apoio dunha asistencia técnica externa se 
fose preciso, que remitirá ao órgano com-
petente para a súa revisión e análise. Ese 
informe será publicado na web municipal 
para libre consulta da cidadanía e dos axen-
tes culturais e servirá, se o órgano compe-
tente o considera pertinente, como materia 
prima para o deseño do seguinte período de 
planificación (2029 - ?).

METODOLOXÍA DA AVALIACIÓN

AVALIACIÓN FINAL DO PLAN (2028)

NOVO PLAN ESTRATÉXICO DA CULTURA (2029-?)

Informe de avaliación final

Órgano competente

RecomendaciónsValoracións
Novos eixos
estratéxicos



135

INDICADORES
Para a confección dos informes de avalia-
ción empregaranse os indicadores incluí-
dos no apartado de Programas e Accións, e 
que dan conta dos resultados acadados en 
cada unha das actividades propostas, como 
por exemplo o número de participantes 
nun proxecto determinado ou a audiencia 
estimada en prensa.

Sempre que sexa posible medirase o grao 
de satisfacción das persoas e entidades im-
plicadas nunha actividade. A tal fin dese-
ñarase unha ficha de valoración sinxela e 
intuitiva, común para todos os programas 
e accións, consistente nunha escala numé-
rica ou psicométrica onde cada número ou 
chanzo poderá estar acompañado dun pic-
tograma para facilitar a comprensión.

Así mesmo, e alén dos indicadores propios 
de cada actividade, deseñaranse indicado-
res para o conxunto do Plan, co obxecto de 
poder cotexar o grao de cumprimento dos 
parámetros básicos, como o nivel de exe-
cución das actividades, a desviación a res-
pecto do calendario previsto ou os recursos 
investidos por anualidade.

En termos xerais, darase prioridade ao uso 
de indicadores cuantitativos na medida 
en que permiten establecer comparativas 
e trazar evolucións, se ben poderán ser 
complementados con información cuali-
tativa obtida mediante entrevistas, grupos 
de discusión e outras técnicas de investi-
gación social. 

AVALIACIÓN FINAL DO PLAN (2028)

NOVO PLAN ESTRATÉXICO DA CULTURA (2029-?)

Informe de avaliación final

Órgano competente

RecomendaciónsValoracións
Novos eixos
estratéxicos
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ANEXOS
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Neste apartado ampliaremos a 
información sobre a metodoloxía 
empregada na confección do Plan. 
Ao apostar polo uso de técnicas 
participativas, tanto o sector 
cultural como a cidadanía e os 
representantes políticos tiveron a 
oportunidade, a través de diferentes 
medios e canles, de debater sobre 
o diagnóstico e imaxinar, definir e 
concertar as propostas presentes 
neste texto.
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ESTRATEXIA DE COMUNICACIÓN 
Dende o principio entendeuse que para este traballo era esencial acadar o maior coñece-
mento e participación posible por parte dos diferentes sectores implicados na actividade 
cultural do municipio: cidadanía, axentes culturais, persoal da administración municipal 
e grupos políticos. Consecuentemente, deseñouse unha estratexia de comunicación que 
implicou diversas fases e accións de carácter informativo e de divulgación e fomento da 
participación no Plan.

A primeira das accións tivo lugar no Centro Cultural Torrente Ballester o 29 de abril e con-
sistiu nunha “Sesión in-formativa sobre o proceso de elaboración do Plan Estratéxico da 
Cultura de Ferrol”1 á que se convidou a un dos referentes no eido da economía da cultura 
e da planificación cultural, o profesor Pau Rausell, da Universidade de Valencia. Os obxec-
tivos fixados para esta xornada de presentación eran:

• Compartir coa cidadanía un amplo panel experiencias e boas prácticas no ámbito da 
planificación cultural.

• Dar a coñecer a folla de ruta e fases de elaboración do Plan Estratéxico.

• Informar sobre os obxectivos, metodoloxía e proceso de participación que se ía levar a 
cabo e onde, como e cando se podían facer achegas.

• Convidar á participación activa do sector cultural ferrolán.

• Unha primeira toma de contacto e oportunidade para escoitar e comezar a recoller a 
opinión dos axentes culturais e a cidadanía, matizando e completando as valoracións 
diagnósticas realizadas en pleno período Covid-19.

Unha vez finalizada a sesión introdutoria, comezou propiamente o proceso participativo 
do Plan que se desenvolveu ao longo dos meses de maio e xuño de 2022. Foi neste tempo 
onde se concentraron a meirande parte das accións comunicativas que a continuación 
se especifican:

• Deseño da identidade visual do proxecto, que foi empregado consistente e coherente-
mente en todas as accións comunicativas internas e externas do Plan, á fin de outor-
garlle visibilidade e facelo recoñecible entre a cidadanía.

• Envío de notas á prensa escrita, medios dixitais, radio e televisión do eido local e auto-
nómico, informando do desenvolvemento do traballo e, dun xeito destacado en titula-
res, dos fitos e convocatorias do proceso participativo; así como a publicación de entre-
vistas en diversas radios e xornais. En concreto, realizáronse conversas monográficas 
sobre o tema en La Voz de Galicia, Diario de Ferrol, Radio Voz e Cadena SER.

• Remisión, para a súa publicación nas redes sociais do consistorio local, dos devanditos 
fitos e convocatorias do Plan.

1 A actividade está hospedada na canle oficial de YouTube do Concello de Ferrol e pode verse na seguinte ligazón https://
www.youtube.com/watch?v=nuHtbhT3JNs

https://www.youtube.com/watch?v=nuHtbhT3JNs
https://www.youtube.com/watch?v=nuHtbhT3JNs


147

• Execución dunha campaña publicitaria a través das redes sociais para animar á cida-
danía a sumarse ao proceso participativo baixo o lema “Ferrol Cultura 2023-2028. Ti de-
cides!”. Ao abeiro desta acción producíronse tres pezas audiovisuais nas que mulleres 
relevantes da cultura ferrolá: Luz Castro, Chelo Loureiro e Helga Méndez, convidaban á 
participación activa na elaboración do Plan. 

• Realización de preto de 100 contactos telefónicos con axentes culturais locais, con-
vidándoos a sumarse á elaboración do Plan. Tratando, neste caso, de contar con par-
ticipación cualificada e concernida dun xeito directo que representase os diferentes 
ámbitos do ecosistema cultural da cidade.

• Contacto vía correo electrónico con máis de 440 axentes culturais do municipio, in-
formándoselles do alcance e fases do Plan e convidándoselles a participar dun modo 
activo na súa elaboración.

CANLES E VÍAS DE PARTICIPACIÓN
Esta parte específica orientouse cara á participación e a obtención de información cuali-
tativa e cuantitativa (a través de escalas de valoración de Likert simplificadas), así como 
das achegas dos axentes culturais, o persoal técnico do Concello e os grupos políticos.

Neste caso, primáronse as reunións e entrevistas de carácter presencial fronte ás rea-
lizadas de xeito virtual. Os condutos previstos para a formulación de achegas foron os 
seguintes:

• Celebración de seis encontros sectoriais abertos á cidadanía

• Realización de 18 entrevistas en profundidade a axentes chave da cultura de Ferrol.

• Deseño e envío de cuestionarios específicos ao persoal técnico do Concello de Ferrol 
(19 destinatarios) e os grupos políticos do municipio.

• Creación dunha conta de correo para a comunicación do Plan e facilitar a achega de 
propostas que non puideran ser realizadas por calquera outra das vías anteriores.

A continuación desenvolveremos a metodoloxía específica das diferentes vías de achega 
de ideas e propostas.

ENCONTROS SECTORIAIS
Os días 23, 24 e 25 de maio de 2022, celebráronse no Centro Cultural Torrente Ballester, un 
total de seis sesións monográficas ao redor dos diferentes sectores da cultura e a creativi-
dade ferrolá. Previamente, fíxose unha convocatoria pública aberta e outra específica aos 
preto de 440 axentes socioculturais do municipio incluídos no mapeo diagnóstico.
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Os obxectivos definidos para estes encontros foron:

 1. Recompilar propostas tendo en conta o horizonte temporal de aplicación do Plan 
(2023-2028).

 2. Debater as propostas presentadas nas sesións.

 3. Procurar un consenso das ideas achegadas.

 4. Establecer un ordenamento prioritario daquelas cuestións consideradas máis impor-
tantes e urxentes.

Finalmente, co obxectivo de xerar contornas de debate dinámicas, os grupos organizáron-
se ao redor de mesas cun máximo de oito compoñentes coordinados por un moderador, 
subdividindo en varios grupos as sesións con maior asistencia.

DATOS DE PARTICIPACIÓN NOS ENCONTROS SECTORIAIS 
Sesión Nº Asistentes Nº Novas Propostas Total  
 de inscricións finais de mesas propostas realizadas prioritarias propostas 

Libro, edición 
14 13 2 29 61 90  

e bibliotecas       

Artes plásticas 
15 11 2 12 53 65  

e visuais       

Audiovisual 
13 10 2 11 44 55  

e cultura dixital       

Artes escénicas 11 8 1 22 37 59 

Música 13 5 1 11 28 39 

Memoria e 
23 16 2 27 67 94  

patrimonio cultural       

Totais 89 63 10 112 290 402 

ESTRUTURA DOS ENCONTROS TEMPO 

 1. Presentación dos encontros e reparto de mesas 15 minutos 

 2. Entrega das propostas destacadas da fase de diagnóstico ás persoas participantes 40 minutos 
  Breve explicación das medidas polos moderadores
  Valoración e puntuación de propostas sectoriais e comúns (exercicio escrito)
  Realización de novas propostas (exercicio escrito)  

 3.  Argumentación breve das novas propostas introducidas 15 minutos 

 4.  Debate sobre as propostas e ideas máis relevantes 40 minutos 

 5.  Valoración final sobre propostas urxentes e importantes 10 minutos 

 6.  Recollida de exercicios 5 minutos 
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ENTIDADES REPRESENTADAS SESIÓN  
NOS ENCONTROS  
Fundación Exponav Libro, edición e bibliotecas / Audiovisual  
 e cultura dixital / Memoria e patrimonio cultural 

Museo Naval de Ferrol Libro, edición e bibliotecas / Memoria  
 e patrimonio cultural 

Ateneo Ferrolán Libro, edición e bibliotecas 

Club de Prensa Libro, edición e bibliotecas 

Sociedade Galega de Historia Natural Libro, edición e bibliotecas 

Navantia Memoria e patrimonio cultural 

Vicerreitoría de Cultura da UDC Libro, edición e bibliotecas / Artes plásticas 
 e visuais / Artes escénicas 

Biblioteca da UDC - Casa do Patín Libro, edición e bibliotecas 

Mestrado de Videoxogos da UDC Artes plásticas e visuais 

Partido Popular Memoria e patrimonio cultural 

Agrupación Artística Meninas de Canido Artes plásticas e visuais 

ACRD Grupo Bazán - fotografía Artes plásticas e visuais 

Pintores gallegos Artes plásticas e visuais 

DUPLEX Cinema Audiovisual e cultura dixital 

Empatía Teatro Audiovisual e cultura dixital / Artes escénicas 

Penteo Films Audiovisual e cultura dixital 

Rubén Coca Producións Audiovisual e cultura dixital / Música 

Asociación Amigos do Teatro Jofre Artes escénicas 

Maquinarias Teatro Artes escénicas / Música / Memoria  
 e patrimonio cultural 

Asociación Musical Sonsdodía Música 

Asociación Sociocultural ASCM Artes escénicas 

A. C. TITERARIO Audiovisual e cultura dixital / Artes escénicas 

Sociedade cultural Columba Memoria e patrimonio cultural 

Asociación Socio-cultural Muíño do Vento Memoria e patrimonio cultural 

Asociación Cultural Ferrolterra Antiga Memoria e patrimonio cultural 

Asociación Memoria Histórica Democrática Memoria e patrimonio cultural 

Biblioteca Municipal de Ferrol Libro, edición e bibliotecas 

Locais de Ensaio municipais Música 

EULEN, S.A. Artes escénicas 



150

Destes encontros obtivéronse tres resultados principais:

• Recadar información: valoración numérica (escalada entre un e cinco), das propostas 
realizadas durante a fase de diagnose en función do seu maior ou menor interese.

• Un conxunto de máis de 100 novas propostas e ideas.

• Unha priorización daquelas ideas e propostas que, segundo o criterio das persoas e 
entidades asistentes, deberan ser consideradas máis importantes e urxentes.

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADE
Co obxectivo de ampliar e completar a información recollida nos encontros sectoriais e 
para poder tratar con maior fondura todas as cuestións relativas aos diferentes sectores 
culturais de Ferrol realizáronse unha serie de 18 entrevistas a axentes socioculturais re-
levantes da cidade.

Estas reunións tiveron unha duración media dunha hora, aínda que nalgunhas, especial-
mente naquelas realizadas de maneira conxunta a varios axentes, o tempo delongouse 
até a hora e media.

Para a súa realización seguiuse unha metodoloxía semiestruturada, incluíndose pregun-
tas comúns a todas as persoas entrevistadas e cuestións específicas que foron saíndo ao 
fío das conversas. Os elementos comúns tratados en todas elas foron os seguintes:

• Valoración da situación actual da cultura en Ferrol.

• A cultura en Ferrol dentro de 6 anos. Cales deberían ser as prioridades.

• Liñas de traballo da entidade ou persoa entrevistada.

• Vías de colaboración presentes e futuras co Concello de Ferrol.
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADE 

 DÍA AXENTE / ENTIDADE PERSOA ENTREVISTADA 

 6/06 Museo Naval de Ferrol Rafael María Izquierdo (Director) 

 6/06 Sociedade Artística Ferrolá Carlos Barcón Collazo 

 6/06 Xunta Xeral de Confrarías César Carreño Yáñez (Presidente)  
  de Semana Santa  

 6/06 Radiovoz Isidoro Valerio 

 7/06 Museo de Historia Natural Xan Rodríguez Silvar  
   (Sociedade Galega de Historia Natural) 

 7/06 Sala Ruído Ignacio Grueiro (Propietario) 

 7/06 Ateneo Ferrolán Xavier M. Dongil (Presidente) 
   Fernando Rivera García (Biblioteca do Ateneo) 

 8/06 Festival “Fóra do Mapa” Cristina Moreira (Organizadora) 

 8/06 Exponav Rafael Suárez Pérez (Xerente) 

 8/06 Vicerreitorado Igualdade,  Cristina López Villar (Vicerreitora)  
  Cultura e Deporte da UDC  

 13/06 Navantia Lorena Cuevas (Técnica en xestión do patrimonio  
   cultural para asesoramento de Navantia) 

   Marta Río Galdo (Responsable de Inversión)

 13/06 Afundación Verónica Rego López (Coordinadora de cultura  
   e adxunta de Relacións Institucionais) 

 13/06 DUPLEX Cinema Ramiro Ledo (Propietario) 

 13/06 Coordinadora das Pepitas Julio López Robles (Rondalla Bohemios)
   Anselmo Castro (Añoranzas).
   Pedro José Bravo Llano (Rondalla do Club de Campo)
   Helga Patiño (Rondalla Só Elas) 

 30/06 Festea Plamen Dipchikov 

 13/07 Real Coro Toxos e Froles Arturo Lamas (Presidente) 

 20/09 Ferrol en Común Jesús Basterrechea (Concelleiro) 

 21/09 Sociedade Cultural Medulio Elia Rico (Presidenta) 
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CUESTIONARIOS PARA TÉCNICOS MUNICIPAIS 
E GRUPOS POLÍTICOS
Outra vía de compilar información foi a realización de varios cuestionarios, enviados por 
correo electrónico, por unha parte, ao persoal técnico municipal tanto do Departamento 
de Cultura como doutras áreas afíns que desenvolven actividades relacionadas co sector 
cultural e, por outra, aos catro grupos políticos con representación na corporación (PSOE, 
Partido Popular, Ferrol en Común e BNG).

As cuestións formuladas ao persoal técnico abordaron os seguintes aspectos:

• Valoración da situación da cultura en Ferrol.

• Identificación de problemas e necesidades.

• Propostas para mellorar a situación.

• Valoración do programa municipal de actividades, das liñas de apoio aos axentes e do 
fomento da participación cultural cidadá.

• Necesidades dos equipamentos e infraestruturas.

• Problemas e necesidades do departamento de Cultura.

• Medidas para mellorar o funcionamento do devandito departamento.

• Grao de satisfacción e cumprimento da colaboración interdepartamental.

Por outra banda, as preguntas realizadas aos grupos políticos foron as seguintes:

• Valoración da situación da cultura en Ferrol.

• Identificación de problemas e necesidades.

• Propostas para mellorar a situación.

• Valoración do programa municipal de actividades, das liñas de apoio aos axentes cul-
turais, do fomento da participación cultural cidadá e dos equipamentos e infraestrutu-
ras.

• Obxectivos do Concello de Ferrol para os vindeiros anos en materia cultural.

• Medidas e propostas que se consideren prioritarias neste eido.
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