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A realización do presente estudo tivo un marcado carácter participativo e de contacto
directo coas persoas e entidades que conforman o sector cultural de Ferrol. E como
de ben nacidos é ser agradecidos, queremos agradecer a todas e cada un das
empresas, asociacións, fundacións, artistas e técnicos do eido cultural que fixeron
posible a elaboración deste estudo. Sen a súa colaboración activa non sería posible
contar con esta diagnose. Por suposto, unha mención para todo o persoal do
Concello de Ferrol que facilitaron toda a información solicitada polo equipo redactor.
Graciñas por tanto.
O equipo investigador e dinamizador de DELOGA (Desenvolvemento Local Galego
SL) estivo formado polas seguintes persoas:






Ismael Blanco Bouza
Alejandro Javier Voces Teixeira
Kelvin Pereiro Gadaleta
Federico Fermini Castromán
Sofía Ponce Vispo

E contou co asesoramento e colaboración de Marcos Lorenzo Gallego, técnico de
cultura do Concello de Ferrol
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1. INTRODUCIÓN
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1. INTRODUCIÓN
1.1. OBXECTIVOS
A principios do ano 2021 púxose en marcha o presente estudo coa finalidade principal de identificar e
analizar as necesidades e potencialidades da cultura en Ferrol. Así mesmo, recollía os seguintes obxectivos
específicos:




Obter unha radiografía da situación da cultura en relación aos axentes que a desenvolven, as
accións que se realizan e os recursos cos que se conta.
Detectar as debilidades, fortalezas, oportunidades e ameazas percibidas polos distintos axentes
implicados na cultura, tanto específicas de cada sector como comúns a todos eles.
Priorizar estas debilidades, fortalezas, oportunidades e ameazas detectadas en cada ámbito,
intentando realizalo de maneira interseccional -coa posta en común dos distintos actores dos
distintos subsectores contemplados- e de forma transversal -tendo en conta a percepción da
cidadanía.

1.2. FORTALEZAS
Trátase dun estudo innovador, xa que, primeiramente, son poucos os concellos galegos que contan coa
realización dunha diagnose da situación do sector cultural. Pero o que lle outorga un carácter
eminentemente innovador a este proxecto é a posta en práctica dun completo proceso de participación que
non tiña unicamente a finalidade de recoller información; senón tamén constituír un elemento dinamizador
do tecido sociocultural do municipio, poñendo en contacto aos diferentes axentes, tecendo rede e
favorecendo a xeración de sinerxías e proliferación de propostas e ideas de colaboración entre os mesmos.
Outro elemento diferenciador deste traballo consiste na presenza de información de carácter cualitativo.
Estudos con obxectivos similares adoitan adoecer dun predominio de datos cuantitativos, extraídos
habitualmente de fontes de datos secundarias. Pola contra, aquí procurouse un equilibrio entre a
información de tipo cuantitativo (obtida tanto de fontes de datos secundarias como mediante a posta en
práctica de técnicas de investigación como as consultas públicas dirixidas á cidadanía e aos axentes
socioculturais) e aquela de carácter cualitativo (obtida fundamentalmente a través dos encontros
participativos e, en menor medida, das entrevistas aos axentes chave e dalgunhas preguntas incluídas nas
consultas públicas).
Outra das fortalezas coas que conta é a análise comparativa que realiza en relación a outros contextos
xeográficos, xeralmente con Galicia e coas outras grandes cidades galegas.
Por último, unha das grandes virtudes do presente estudo foi a capacidade de adaptación a un contexto
caracterizado pola necesidade de medidas de seguridade ante a situación sociosanitaria derivada da
COVID-19. Así, foron empregadas ferramentas de participación telemática, con especial relevancia dos
encontros participativos. Grazas á aposta por aplicacións tecnolóxicas e innovadoras (como por exemplo,
plataformas de videoconferencias), así como á vontade e predisposición dos axentes socioculturais a
colaborar mediante as mesmas, foi posible a elaboración desta diagnose.

1.3. ALCANCE XEOGRÁFICO
O alcance xeográfico do estudo está centrado no municipio de Ferrol; se ben, é certo que especialmente a
través do proceso de participación este ámbito de análise necesariamente foi máis amplo, abarcando outros
municipios da comarca de Ferrol (en especial, Narón). De feito, neste mesmo proceso de participación se
deron cita entidades e persoas cuxo domicilio e ámbito non está limitado a Ferrol. É por iso que unha posible
mellora para vindeiras diagnoses que permitan comprender a evolución do sector cultural consistiría en
realizar unha análise que amplíe o alcance xeográfico, tendo en conta que é preciso comprender as
interrelacións entre os diferentes municipios da comarca.
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1.4. PROCESO
Para a realización desta diagnose, contemplábanse catro fases: exploración, información, participación e
resultados.
A primeira fase, de exploración, tiña por obxectivo realizar unha primeira aproximación ao estado da
situación da cultura no municipio. Para tal fin, elaborouse un mapeo de axentes, recursos, espazos e
accións relacionadas coa cultura, e realizouse unha análise documental e de datos de fontes secundarias.
No referido ao mapeo, este serviu tanto para coñecer o tecido existente, como punto de partida para a
convocatoria do proceso de participación que viría nas vindeiras fases. Pola súa parte, a análise de datos
realizouse, por unha banda, a través de múltiples fontes de datos secundarios (como por exemplo, o
Instituto Galego de Estatística, o Instituto Nacional de Estadística, o Ministerio de Hacienda, o Ministerio de
Cultura y Deporte, ou a Oficina do Peregrino, entre moitas outras); e, por outra banda, a través de
información que foi solicitada a diferentes entidades, como o propio Departamento Municipal de Cultura do
Concello de Ferrol, os centros educativos con oferta de formación en ramas artístico-culturais, ou os
principais equipamentos e espazos culturais. A partir de toda esa información, elaborouse unha radiografía
dividida en catro bloques: indicadores socioeconómicos, indicadores de equipamentos culturais,
indicadores de participación cultural e indicadores de programación.
A finalidade da segunda fase consistía en informar á cidadanía en xeral e aos axentes socioculturais en
particular da realización do estudo e, especialmente, do proceso participativo que incluía. Para isto,
empregáronse diferentes ferramentas, destacando a contactación directa a través de correo electrónico e
chamada telefónica cos axentes socioculturais detectados previamente na fase de exploración. Mais tamén
se optou por difundir o proceso a través das redes sociais do Concello e mediante a publicación de notas
de prensa.
A terceira fase, dedicada á participación, constituíu o groso do proceso. Esta incluía o deseño e aplicación
de diferentes técnicas de investigación e participación, a saber: dúas consultas públicas, unha delas dirixida
á cidadanía e outra aos axentes socioculturais; un total de oito encontros participativos, tanto de carácter
sectorial como intersectorial, e sete entrevistas en profundidade a axentes chave. O resultado inmediato
desta fase consistiu nunha análise sobre as principais necesidades e potencialidades da cultura en Ferrol.
Non obstante, como se vén apuntando, non serviu unicamente para a obtención de datos, senón tamén
para a dinamización e fornecemento do tecido cultural do municipio.
Por último, a cuarta fase tiña por finalidade a análise dos resultados obtidos ao longo de todo o proceso,
así como a devolución e difusión dos mesmos. Para facer públicas estas conclusións, celebrouse un
encontro de presentación de resultados e elaborouse o presente informe.

1.5. ESTRUTURA DO INFORME
O informe estruturase en catro grandes capítulos, que son: participación; resultados; principais necesidades
e potencialidades detectadas no proceso de participación, e a modo de síntese.
O primeiro destes capítulos recolle os principais resultados de participación acadados ao longo do estudo.
Á parte de incluír o número de participacións que se deu en cada vía (como pode ser o número de consultas
públicas cubertas ou de participantes nos diferentes encontros), tamén se expón algunha información
referida ao perfil das persoas e/ou entidades participantes, de forma que axude a comprender os resultados
obtidos. Ao respecto da análise de datos a partir de fontes secundarias, menciónanse aquelas empregadas.
O segundo capítulo está dedicado á exposición dos resultados en cada unhas das técnicas de investigación
postas en práctica no estudo, sendo de forma diferenciada o de maior extensión. Cada ferramenta
metodolóxica conta cun apartado exclusivo.


En primeiro lugar, aparecen os resultados obtidos na análise de datos de fontes secundarias, que
se divide en catro epígrafes: indicadores socioeconómicos, indicadores de equipamentos culturais,
indicadores de participación cultural, e indicadores de programación e actividades culturais. En
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cada un deles recóllese a principal información extraída das fontes secundarias, exposta
xeralmente en forma de gráfica ou táboa acompañada dunha análise da mesma. Algúns aspectos
que se amosan son os seguintes: emprego cultural, gasto municipal en cultura, turismo cultural,
equipamentos culturais, prácticas e consumos culturais, emprego da lingua galega, formación,
asistencia a actividades culturais ou recadación en billeteira nas mesmas, entre moitos outros.
O seguinte apartado dedícase á consulta pública dirixida aos axentes socioculturais. Inclúense
aspectos como: a valoración do estado da cultura e dos seus sectores, a valoración de diferentes
aspectos referidos a, por exemplo, aos equipamentos e espazos culturais ou a oferta e xestión
cultural dende a administración municipal ferrolá, e os principais acontecementos e equipamentos
culturais.
Aparece a continuación o epígrafe referido á consulta pública dirixida á cidadanía. Nel recóllense
todos os resultados obtidos a través da aplicación desta enquisa, como son: o grao de satisfacción
coa oferta cultural, os espazos e equipamentos aos que se asistiu con maior frecuencia, os motivos
que facilitarían en maior medida asistir a actividades culturais, e as propostas achegadas polas
persoas que cubriron a enquisa.
O cuarto apartado está dedicado aos encontros participativos. Aquí recóllese unha serie de
gráficas elaboradas a partir de diferentes dinámicas participativas postas en práctica nestes
eventos, sendo unicamente aquelas que eran comúns a todos os sectores culturais abordados.
Por último, no epígrafe destinado ás entrevistas en profundidade aos axentes chave aparece a
relación de necesidades e potencialidades detectadas no seu desenvolvemento.

O terceiro capítulo presenta as principais necesidades e potencialidades detectadas no proceso de
participación en catro matrices, cada unha delas dedicada a un bloque temático: equipamentos e espazos
culturais; ámbito asociativo e profesional; ámbito público, e oferta e programación cultural. Constitúe, pois,
as conclusións do conxunto de técnicas empregadas no proceso de participación, resumindo toda a
información cualitativa obtida no mesmo en, aproximadamente, 20 ítems referidos a necesidades e outros
tantos correspondentes a potencialidades ou oportunidades.
Por último, cóntase cun capítulo no que se realiza unha síntese das principais conclusións extraídas dos
datos, tanto cuantitativos como cualitativos, recollidos en todo o estudo. Este capítulo divídese en dous
apartados, un dedicado á radiografía realizada a partir de fontes secundarias e outro que versa sobre o
proceso participativo. A radiografía, á súa vez, divídese en un total de 10 epígrafes, como, por exemplo,
emprego cultural, equipamentos e espazos culturais, hábitos culturais, ou programación e actividades
culturais. Pola súa banda, o apartado dedicado ao proceso de participación conta cun epígrafe no que se
recollen as necesidades e potencialidades percibidas polos axentes socioculturais, e outro con aquelas que
se detectaron a través da participación da cidadanía en xeral.
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2. PARTICIPACIÓN
No presente apartado recóllense os principais resultados obtidos nas diferentes técnicas de investigación
e participación postas en práctica ao longo do proceso de participación.

2.1. RESULTADOS XERAIS DE PARTICIPACIÓN
Primeiramente, preséntase unha táboa cos principais indicadores de participación acadados no proceso.
Táboa 1. Principais indicadores do proceso de participación
Indicador

Resultado

Consultas públicas dirixidas aos axentes socioculturais cubertas

230

Consultas públicas dirixidas á cidadanía cubertas

484

Participacións nos encontros participativos

193

Entrevistas en profundidade realizadas
Axentes incluídos na guía de axentes socioculturais

7
209

2.2. ANÁLISE DE DATOS DE FONTES SECUNDARIAS
Co fin de obter unha radiografía da situación da cultura no municipio de Ferrol, realizouse unha análise de
datos de fontes secundarias. Estas son: o Instituto Galego de Estatística (IGE), o Instituto Nacional de
Estadística (INE), o Ministerio de Hacienda, o Ministerio de Cultura y Deporte, a Xunta de Galicia (o Consello
da Cultura Galega, o Rexistro de Bens de Interese Cultural, a Rede de Bibliotecas de Galicia, o listado de
Festas declaradas de interese turístico, a área de Estudos de Investigación de Turismo de Galicia, o rexistro
de actividades artesáns da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, etc.), o Concello de Ferrol
(rexistro municipal de entidades asociativas do Concello de Ferrol), as Oficinas de Turismo de Ferrol, a
Mancomunidade de municipios de Ferrolterra, os equipamentos culturais de Ferrol (como o Teatro Jofre, o
Auditorio de Ferrol, o Centro Cultural Torrente Ballester e múltiples museos e centros de interpretación –
Museo Naval, Arsenal Militar, Aquaciencia, etc.-), a Oficina do Peregrino, a empresa de visitas guiadas
Ferrol Guías, os centros educativos que imparten bacharelato de artes, ciclos de FP relacionadas coa
cultura e a arte –tanto básico, como medio e superior- en Ferrol, e a Facultade de Humanidades e
Documentación da Universidade da Coruña (UDC).
A partir desta información, elaborouse unha radiografía dividida en catro grandes bloques: indicadores
socioeconómicos, indicadores de equipamentos culturais, indicadores de participación cultural e
indicadores de programación.

2.3. PARTICIPACIÓN NAS CONSULTAS PÚBLICAS
2.3.1.

CONSULTA PÚBLICA DIRIXIDA A AXENTES SOCIOCULTURAIS

A consulta pública dirixida a axentes socioculturais foi cuberta de forma válida por un total de 230 artistas,
empresas e asociacións con domicilio social en Ferrol.
Preguntábaselles ás persoas que cubriron esta enquisa se o realizaban en representación dunha entidade
ou empresa cultural, ou se pola contra o realizaban a título individual. Un 93,9% afirmou cubrila en
representación dunha organización do eido cultural, isto é, 216.
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Gráfico 1. Persoas que cubriron a consulta pública dirixida a axentes socioculturais segundo representación a unha
entidade
Non
6,1%

Si
93,9%

Desas 216 entidades, case un 50% correspóndense co sector privado, tratándose, polo tanto, de empresas
dedicadas á creación, produción, distribución ou comercialización cultural; mentres que un 44,2% son
entidades do terceiro sector (asociacións, fundacións, etc.). As categorías de Administración Pública e
outras distintas ás anteriores supoñen unicamente un 7,5%.
Gráfico 2. Tipoloxía da entidade á que representan as persoas que cubriron a consulta pública dirixida a axentes
socioculturais

Sector privado (empresas, creadores,
artistas...)

48,4%

Terceiro sector (asociacións, fundacións...)

Outra distinta ás anteriores

Administración Pública

44,2%

4,7%

2,8%

Outro aspecto a consultarlles consiste no sector ou sectores culturais que se asocian coa entidade á que
representan, tendo a opción de marcar múltiples respostas no caso de tratarse dunha entidade que aborde
diferentes disciplinas artísticas. Destaca especialmente a música, pois un 43,5% das entidades pertencen
a este eido. O resto de subsectores acadan valores moi similares entre si, en torno ao 20%, destacando
lixeiramente as artes escénicas (concretamente un 28,7% afirmaban ter actividade nesa disciplina artística).
Por último, un 6% destes axentes afirmaron non estar relacionadas con ningún dos subsectores culturais
contemplados, tratándose en moitos casos de asociacións veciñais que se ben realizan actividades
puntualmente, non están propiamente dedicadas á cultura.
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Gráfico 3. Subsector cultural da entidade á que representan as persoas que cubriron a consulta pública dirixida a
axentes socioculturais

Música

43,5%

Artes escénicas

28,7%

Memoria e patrimonio histórico, cultura
tradicional e popular

22,7%

Artes plásticas e visuais

21,8%

Audiovisual e cultura dixital

21,8%

Libro, edición e bibliotecas
Ningunha das anteriores

2.3.2.

20,4%
6,0%

CONSULTA PÚBLICA DIRIXIDA Á CIDADANÍA

A enquisa dirixida á cidadanía foi cumprimentada por un total de 484 persoas, das cales case un 80% (é
dicir, 378) son residentes no municipio de Ferrol, mentres que un 21,6% o fan noutros municipios. Das 104
persoas que non residen no municipio de Ferrol, case un 80% viven na comarca de Ferrolterra (Ferrol, O
Eume e Ortegal).
Gráfico 4. Persoas que cubriron a consulta pública dirixida á cidadanía segundo residen en Ferrol
Non
21,6%

Si
78,4%

A pesar de que da consulta cidadá non é unha mostra demográfica representativa, si é unha mostra moi
significativa tanto pola cantidade de persoas participantes como por tratarse de persoas con coñecemento
e interese cultural do municipio. O perfil sociodemográfico caracterízase por residir nunha contorna urbana
(en torno a tres cuartas partes viven nun núcleo urbano), por ser muller (case un 60%), de idade adulta
media (aproximadamente un 70% das respostas correspóndense con persoas entre os 30 e os 60 anos),
por traballar por conta allea (máis da metade presentan esta ocupación) e por contar con estudos
universitarios (un 53,9%).

2.4. PARTICIPACIÓN NOS ENCONTROS PARTICIPATIVOS
Nos oito encontros celebrados déronse un total de 193 participacións, que se reparten do seguinte modo
entre os diferentes eventos.
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Táboa 2. Número de persoas participantes segundo encontro
Encontro

Número de persoas asistentes

Encontro de presentación

59

Encontro de libro, edición e bibliotecas

20

Encontro de artes plásticas e visuais

11

Encontro de audiovisual e cultura dixital

17

Encontro de artes escénicas

18

Encontro de música

18

Encontro de memoria, patrimonio e cultura
popular e tradicional

19

Encontro de posta en común

31

Total

193

2.5. PARTICIPACIÓN NAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADE
Foron realizadas 7 entrevistas en profundidade de carácter individual, procurándose que todos os
subsectores culturais estivesen representados, polo que para tal fin elaborouse unha proposta de axentes
a entrevistar segundo subsector. Procurouse a paridade entre homes e mulleres (das 7 persoas
entrevistadas 4 foron homes e 3 mulleres).

2.6. PARTICIPACIÓN NO MAPEO DE AXENTES SOCIOCULTURAIS
A través da consulta pública dirixida a axentes, elaborouse un mapeo de axentes socioculturais do
municipio. Foron incluídos 209 axentes no mesmo. En torno á metade correspóndense co sector privado,
é dicir, empresas, creadores ou artistas, entre outros. En seguinte lugar, un 42,5% deles identifícanse co
terceiro sector, tratándose de asociacións e fundacións. As categorías referidas a Administración Pública e
outra distinta ás anteriores supoñen tan só un 5%.
Gráfico 5. Axentes socioculturais incluídos no mapeo segundo tipoloxía
52,2%
42,5%

2,9%
Administración Pública

2,4%
Sector privado
(empresas, creadores,
artistas...)

Terceiro sector
(asociacións,
fundacións...)

Outra distinta ás
anteriores

No que se refire ao sector cultural principal que abordan os axentes incluídos no mapeo, destácase que en
torno a unha cuarta parte teñen na música como o subsector principal ao que se dedican. En seguinte lugar
atópanse os campos referidos a audiovisual e cultura dixital, e artes escénicas, que representan un 14%
cada un deles. O resto de subsectores (memoria, patrimonio histórico, cultura tradicional e popular; libro
edición e bibliotecas, e artes plásticas e visuais) acadan uns valores próximos ao 10%. Ademais, un 8,7%
presentan un carácter integral, non contando cun subsector cultural ou disciplina artística principal, senón
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que realizan actividades en igual medida en varios deles. Por último, un 7,7% destes axentes, se ben
realizan actividades culturais de forma puntual e transversal, non están asociados propiamente a algún dos
subsectores contemplados.
Gráfico 6. Axentes socioculturais incluídos no mapeo segundo subsector cultural principal
Música

25,6%

Audiovisual e cultura dixital

14,0%

Artes escénicas

14,0%

Memoria e patrimonio histórico, cultura tradicional
e popular
Libro, edición e bibliotecas
Artes plásticas e visuais
Integral
Outras

11,1%
9,7%
9,2%
8,7%
7,7%

Nos anexos inclúese unha relación dos axentes socioculturais detectados, os cales foron convidados por
diferentes vías (principalmente, mediante correo electrónico e chamada telefónica) a participar no proceso.
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3. DIAGNOSE
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3. DIAGNOSE
3.1. ANÁLISE DE DATOS DE FONTES SECUNDARIAS
Este capítulo abrangue un análise detallado dos principais indicadores socioeconómicos, de equipamentos
e instalacións presentes no municipio, da participación e hábitos culturais da cidadanía, e por último, da
programación e actividades culturais máis relevantes no municipio. Cada bloque de indicadores está
ordenado nun apartado para a súa mellor comprensión.
3.1.1.

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

1. Indicadores
socioeconómicos

2. Indicadores de
equipamentos e
instalacións

3. Indicadores de
participación
cultural

4. Indicadores de
programación e
actividades
culturais

3.1.1.1. Contextualización a nivel autonómico
Antes de entrar en detalle nas diferentes gráficas e táboas nas que se analiza a aportación do sector cultural
de Ferrol á economía, quérese indicar unha breve consideración metodolóxica.
En primeiro lugar, cabe dicir que calquera estudo que pretenda realizar unha análise dende un punto de
vista económico sobre a cultura se atopa cunha primeira dificultade: non existe un consenso internacional
sobre as actividades que se deben incluír neste sector. Neste senso, como se apunta dende o Instituto
Galego de Estatística no estudo chamado Análise do Sector Cultural, do 2016, cómpre ter en conta que
“para chegar ao produto final das actividades culturais (o libro, unha representación teatral, unha película
[...], etc.) hai que considerar todas aquelas actividades necesarias para completar a cadea produtiva destes
(creación, fabricación e comercialización, entre outras)”. Deste modo, algunhas actividades que a priori non
resultarían propiamente culturais son incluídas como tales en múltiples estudos e análises en tanto que
forman parte da cadea produtiva da cultura.
Así pois, para a presente diagnose optouse por empregar a desagregación de dous díxitos da Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), que é a versión nacional da NACE Rev. 23 que utiliza
a Unión Europea, así como múltiples organismos estatais e rexionais de análise estatística, tales como o
Instituto Galego de Estatística (IGE). Cómpre subliñar que este nivel de desagregación das operacións
estatísticas en ocasións resulta insuficiente para determinar se unha actividade forma parte da cultura; pois
neses casos sería preciso descender ata o nivel de tres ou, mesmo, ata catro díxitos.
Sen embargo, para poder descender ata eses niveis, xorden dúas limitacións. A primeira delas estaría
relacionada coa disposición da información; pois especialmente a nivel de desagregación municipal non se
contaría con moita da información da que neste estudo se analiza. E a segunda destas limitacións consiste
na perda do potencial de comparativa tanto no tempo, non podendo realizar posteriores estudos na mesma
liña; como con outros contextos xeográficos.
Polo tanto, entendendo preferible realizar un estudo facilmente comparable con outros territorios,
especialmente con outras cidades galegas, óptase por relaxar os requisitos de clasificación, falando de
ramas características do sector.
Optando por este nivel de desagregación, pódense ver algunhas eivas referidas ás actividades que se
inclúen nalgunhas das ramas, sendo concretamente as seguintes:


A rama 58, de edición, desagrégase en dúas subramas, a 58.1 “edición de libros, xornais e outras
actividades editoriais” e a 58.2 “edición de programas informáticos”. Esta segunda non forma parte
da cultura en sentido estrito; se ben, o valor engadido xerado por esta división resulta residual en
comparación coa primeira subrama; polo que se tratará de variacións non significativas.
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Algo similar acontece coa rama 73, publicidade e estudos de mercado. Este grupo inclúe, ademais
das actividades relacionadas coa publicidade (división 73.1, e que forma parte da cultura), os
estudos de mercado e a realización de enquisas de opinión pública (división 73.2). Esta subrama
non constitúe un ámbito cultural en sentido estrito; pero, dado que supón menos dun 10% do valor
engadido total da rama, enténdese que a súa inclusión non altera en exceso os resultados obtidos.
Por último, no caso das ramas 90_93, inclúense dúas ramas que son puramente culturais, que
son a 90 e a 91: actividades de creación, artísticas e espectáculos, e actividades de bibliotecas,
arquivos, museos e outras actividades culturais, respectivamente. Non obstante, as ramas 92 e
93 refírense a actividades relacionadas co xogo e as apostas, e a actividades deportivas,
recreativas e de entretemento; polo que non serían propias da cultura. Así e todo, decidiuse non
prescindir deste grupo de ramas, xa que se entende que as ramas 90 e 91 son dúas das ramas
características da cultura e contan cun peso considerable do sector cultural. Ademais, nos máis
dos datos analizados, dada a información da que se dispón, resultaría inviable discernir que parte
corresponde a cada compoñente (o cultural e o non cultural). En todo caso, como se expoñerá
posteriormente, naquela información na que si é posible desagregar a información correspondente
a cada unha destas ramas, optouse por incluír unicamente aquelas ramas cun compoñente
propiamente cultural, de forma que se acadase unha maior exactitude dos resultados.

Para ter unha visión global da aportación da cultura á economía en Galicia, cóntase coa seguinte táboa, na
que se pode observar a evolución entre os anos 2008 e 2018 de variables como as seguintes: produción,
Valor Engadido Bruto (en adiante, VEB), remuneración de asalariados ou postos de traballo.
Táboa 3. As magnitudes da cultura en Galicia e peso destas na economía galega
Variable

2008
Valor

2013
Peso

2018

Valor

Peso

Valor

Peso

Conta de produción da cultura (en miles de €)
Produción

3.078.031

2,6%

2.458.107

2,4%

2.744.141

2,3%

Consumos intermedios

1.561.036

2,4%

1.118.239

2,0%

1.266.587

2,0%

Valor Engadido Bruto (VEB)

1.516.995

2,8%

1.339.868

2,8%

1.477.554

2,6%

Conta de explotación da cultura (en miles de €)
Remuneración de
asalariados

929.969

3,4%

874.372

3,6%

951.854

3,5%

Outros impostos sobre a
produción netos de
subvención

-84.305

83,9%

-65.331

-26,9%

-72.099

-22,6%

Excedente de Explotación
Bruto/ Renda mixta bruta

671.331

2,5%

530.827

2,3%

597.799

2,1%

Totais

36.704

2,8%

32.664

3,0%

37.444

3,3%

Asalariados

34.618

3,2%

30.635

3,4%

34.288

3,6%

Non asalariados

2.086

1,0%

2.029

1,1%

3.156

1,8%

Postos de traballo

Postos de traballo equivalentes a tempo completo
Totais

31.081

2,6%

27.335

2,9%

31.240

3,1%

Asalariados

29.314

3,0%

25.692

3,2%

28.441

3,3%

Non asalariados

1.767

0,9%

1.643

1,0%

2.799

1,8%

Fonte: Instituto Galego de Estatística.
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Cabe destacar que a evolución dos postos de traballo sufriu un descenso dende o ano 2008 ata o 2014,
momento no que experimenta un considerable ascenso, superando en 2018 os 37.000 empregos. A
produción a prezos básicos e o VEB experimentan cambios máis lixeiros nese período.
Gráfico 7. A evolución do sector cultural a través das súas ramas características
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Ao respecto do Valor Engadido Bruto cultural por ramas de actividade para o conxunto de Galicia, cóntase
co seguinte gráfico. Nel, inclúense os códigos CNAE que son denominados ramas características do sector
cultural por parte do Instituto Galego de Estatística, en tanto que nas fontes de datos secundarios non se
pode desagregar noutras categorías. Pode observarse fundamentalmente que os códigos CNAE do 90 ao
93 (isto é actividades artísticas, recreativas e de entretemento tanto de mercado como de non mercado)
supoñen no ano 2018 case tres cuartas partes do total. Non obstante, cabe indicar que neste grupo se
inclúen actividades que non son necesariamente culturais e/ou artísticas, senón que se poden catalogar
como de lecer e tempo libre, mesmo deportivas nalgúns casos. Isto explica o sobredimensionamento deste
grupo de actividades. O resto de ramas de actividade sitúanse en porcentaxes entre o 5 e o 10%.
Gráfico 8. Distribución do VEB cultural por ramas de actividade
8,1%
9,8%

10,3%
3,6%

10,6%
6,7%

57,8%

56,2%

52,1%

15,4%

15,1%

12,6%
2008

6,1%
5,4%
10,2%
5,2%

8,5%
6,3%

2013

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

2018

R18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados

R58 Edición

R59_60 Actividades cinematográficas de video e televisión,
gravación de son e edición musical; actividades de
programación e emisión de radio e televisión
R73 Publicidade e estudos de mercado

R90_93M Actividades artísticas, recreativas e de
entretemento de mercado
R90_93NM Actividades artísticas, recreativas e de
entretemento de non mercado
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Pode apreciarse que os resultados referidos á distribución do emprego cultural por rama de actividade,
como cabería esperar, son similares aos reflectidos ao abordar o Valor Engadido Bruto. Se ben, destácase
que a porcentaxe acadada polos códigos CNAE que van do 90 ao 93 é lixeiramente inferior á que
presentaba en canto ao VEB; pois neste caso sitúase no 70%.
Gráfico 9. Distribución do emprego cultural por rama de actividade
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R18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados

R58 Edición

R59_60 Actividades cinematográficas de video e televisión,
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R90_93M Actividades artísticas, recreativas e de
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entretemento de non mercado

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

3.1.1.2. Conta satélite
No gráfico 10 amósase a porcentaxe que supón o VEB cultural de cada comarca sobre o total de Galicia.
A comarca de Ferrol sitúase en valores próximos ás bisbarras cuxa capital é unha cidade de dimensións
demográficas parecidas, isto é: Ourense, Pontevedra e Lugo (en torno ao 5%).
Gráfico 10. Distribución do VEB cultural galego entre comarcas
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O Salnés
Eume

4,4%
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Fonte: Análise do Sector Cultural (2016)

No relativo á distribución do Produto Interior Bruto cultural para Galicia entre comarcas, a información é moi
similar, supoñendo a comarca de Ferrol en torno ao 5%, próxima novamente as comarcas de Ourense e
de Lugo.
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Gráfico 11. Distribución do PIB cultural entre comarcas
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Fonte: Análise do Sector Cultural (2016)

3.1.1.3. Afiliacións á Seguridade Social
Tanto no referido ás afiliacións á Seguridade Social como naquilo relacionado co número de empresas e
profesionais autónomos dedicados á cultura (isto é, o presente epígrafe e o seguinte), en tanto que
resultaba posible desagregar o conxunto de ramas 90_93, optouse por incluír unicamente as que presentan
un marcado compoñente cultural. Así, recóllense as ramas 90 (actividades de creación, artísticas e
espectáculos) e 91 (actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais); pero non
se inclúen as ramas 92 e 93, relativas a actividades de xogos de azar e apostas, e actividades deportivas,
recreativas e de entretemento, respectivamente.
En primeiro lugar, en canto ás afiliacións á Seguridade Social en ramas de actividade cultural con respecto
ao total, pode observarse que no caso de Ferrol se acadan uns valores lixeiramente superiores á media de
Galicia (1,6% fronte 1,5% para o ano 2019), pero inferiores aos que presentan as grandes cidades. En
Ferrol, o número de afiliacións en actividades culturais no período analizado sitúase en valores lixeiramente
superiores a 300, mentres que o total de afiliacións no municipio ascende ata as 19.000.
Gráfico 12. Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social en Ferrol, Galicia e Grandes Concellos
2,1%
1,5%

2,0%

1,8%

1,6%
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Desas, aproximadamente, 300 afiliacións, en torno a dúas terceiras partes se corresponden a partes iguais
cos códigos CNAE referidos a edición; artes gráficas e reprodución de soportes gravados, e publicidade e
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estudos de mercado. Así, cada unha destas ramas de actividade presentan en torno a 65-75 afiliacións á
Seguridade Social. Próximo a eses valores atópase o grupo de actividades de creación, artísticas e
espectáculos, que supón un 17,4% das afiliacións. Pola súa parte, as actividades cinematográficas, de
gravación de son e edición musical, de programación e emisión de radio e televisión, e as actividades de
bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais supoñen en conxunto unha porcentaxe
lixeiramente superior ao 15%.
Gráfico 13. Afiliacións á Seguridade Social en Ferrol, por ramas de actividade cultural
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Actividades de programación e emisión de radio e
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actividades culturais
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

3.1.1.4. Empresas culturais
Como se mencionaba anteriormente, neste epígrafe, no relativo ao conxunto de ramas 90_93, só se inclúen
aquelas dúas que son propiamente culturais, a saber: a 90, actividades de creación, artísticas e
espectáculos; e a 91, actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais.
Dende o 2010 ata o 2015 produciuse un progresivo descenso do número de empresas culturais ata situarse
en 89; se ben, de 2015 ata 2019 experimentouse un considerable aumento, situándose en cifras superiores
ás que se presentaban a inicios da década. Isto está relacionado coa proliferación de pequenas empresas,
pois se comproba que o número medio de persoas traballadoras por empresa é cada vez máis reducido.
Gráfico 14. Evolución do número de empresas culturais en Ferrol
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Pode observarse que preto do 60% destas empresas están dedicadas á publicidade e estudos de mercado,
e ás actividades de creación, artísticas e espectáculos. Analizando esta información xunto coas afiliacións,
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conclúese que nas actividades de creación, artísticas e espectáculos hai unha tendencia a empresas de
pequeno tamaño, mesmo unha considerable presenza de autónomos; mentres que na edición a tendencia
é a presenza de empresas cun número maior de persoas traballadoras.
Gráfico 15. Empresas culturais en Ferrol, por rama de actividade
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

O tamaño das empresas por persoas empregadas, reflicte unha estrutura moi atomizada do sector
empresarial en xeral, en especialmente no eido cultural, conformado integramente por microempresas, co
88% das empresas entre 0 e 2 empregos, e só un 3,5% de empresas entre 6 e 9 persoas asalariadas.
Gráfico 16. Empresas culturais en Ferrol, por número de persoas asalariadas
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Ferrol é, das grandes cidades galegas, aquela na que o número de empresas culturais por cada 1.000
habitantes é menor, sendo de unicamente 1,8; mentres que outras cidades de tamaño parecido (a
excepción de Santiago de Compostela) presentan valores entre 2,2 e 2,9. Tamén cabe indicar que isto vén
tamén condicionado por un menor número de empresas por habitante en xeral; pois as empresas culturais
en Ferrol supoñen unha porcentaxe moi próxima a cidades como Lugo, Pontevedra e Ourense sobre o total
de empresas: en todas elas as empresas culturais supoñen en torno a un 3% do total.
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Gráfico 17. Empresas culturais por cada 1.000 habitantes nas sete cidades galegas
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

3.1.1.5. Entidades culturais
As asociacións socioculturais son un xeito de organización cidadá que permite a realización de prácticas
culturais diversas ao tempo que promove a cultura de base, potenciando os intereses da propia comunidade
local. No presente traballo, partindo do Rexistro Municipal de Entidades Asociativas do Concello de Ferrol
e mediante a contactación telefónica con todas as entidades asociativas culturais, logrouse detectar 114
activas na actualidade.
Neste mapeo, destaca a presenza de 45 entidades musicais (que supoñen un 40% do total) e, en menor
medida, dedicadas ao patrimonio e cultura popular (un total de 22). Cabe engadir que, a maiores das
entidades contempladas na gráfica, detectáronse outras 25 asociacións que, se ben non son de índole
cultural, realizan múltiples actividades culturais, tratándose fundamentalmente de asociacións veciñais.
Gráfico 18. Entidades asociativas culturais en Ferrol por tipoloxía
Música

45

Patrimonio

22

Artes escénicas

12

Integral

10

Cofradía e similares

8

Lingua e literatura

6

Fotografía

3

Artes audiovisuais e cultura dixital

3

Artesanía

3

Artes plásticas e visuais

2

Fonte: Concello de Ferrol.

A meirande parte das entidades asociativas (preto dun 85%) se corresponden con contornas urbanas,
mentres que só 18 asociacións teñen o seu domicilio social e/ou o seu ámbito de actuación no rural.
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Gráfico 19. Entidades culturais en Ferrol por tipo de contorno (rural e urbano)
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Fonte: Concello de Ferrol.

3.1.1.6. Gasto municipal en cultura
No presente apartado analízase unicamente o orzamento cultural do Concello de Ferrol, pero no ámbito
territorial da cidade ferrolá interveñen outras administracións con actividades culturais como son a
Universidade da Coruña, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia ou Ministerio de Defensa.
A partir das estatísticas do portal institucional do Ministerio de Hacienda y Función Pública, poden
consultarse tanto os orzamentos municipais como as liquidacións segundo entidade. Así pois, neste
apartado amósase a evolución do orzamento municipal en cultura con respecto ao presuposto total do
Concello de Ferrol; este presuposto municipal en cultura segundo partida; a evolución do gasto liquidado
en cultura con respecto ao gasto liquidado total do Concello de Ferrol, e este gasto liquidado en cultura
segundo partida.
No referido á evolución do orzamento municipal en cultura con respecto ao total do Concello de Ferrol, cabe
dicir que a porcentaxe non vén determinada especialmente polas variacións nos presupostos destinados a
cultura; senón principalmente ás variacións do orzamento total co que contaba o Concello para cada ano.
Deste modo, o orzamento municipal en cultura nos últimos anos mantívose estable en torno aos 3,3 millóns
de euros, o que se traduce en aproximadamente uns 50 € por cada habitante. Sen embargo, o orzamento
total do Concello de Ferrol presentou algunha variación maior, cun pico alcanzado no ano 2018, no que se
acadaron os 69 millóns de euros; mentres o resto de anos se sitúan máis próximos aos 50 millóns. Isto
explica que no ano 2018 o presuposto en cultura represente unha porcentaxe menor en comparación co
resto de anos, en torno ao 5,1%.
Gráfico 20. Evolución do presuposto municipal en cultura con respecto ao presuposto total do Concello de Ferrol
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Atendendo ás diferentes partidas nas que se divide o orzamento de cultura do ano 2019, pode destacarse
que un 40% dos 3.496.656 € irían destinados a equipamentos culturais e museos, o que se traduce en
aproximadamente 1,5 millóns de euros. Tamén cómpre mencionar o importe que previsiblemente se
destinaría ás seguintes partidas: administración xeral da cultura (756.423,82 €), bibliotecas e arquivos
(543.171,08 €) e festas populares e festexos (434.629,00 €). Pola súa parte, a promoción cultural, e a
protección e xestión do patrimonio histórico-artístico presentaban unhas cantidades moito menores.
Gráfico 21. Presuposto municipal en cultura segundo partida
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Fonte: Ministerio de Hacienda

Xa comentados os presupostos que se prevían destinar á cultura nos últimos anos, agora procédese a
abordar o gasto liquidado. Obsérvase que entre os anos 2014 e 2019 o gasto liquidado en cultura supuxo
entre o 3,5 e o 4,5% do total liquidado polo Concello de Ferrol. En termos absolutos, as cifras variaron neste
mesmo período dende o 1.828.244,44 € (no ano 2015) ata os 2.177.387,77 € (no ano 2019). Concretamente
no ano 2019, o gasto liquidado en cultura tradúcese en 33,21 € por habitante, sendo un importe inferior aos
50 €/habitante que se contemplaban nos orzamentos municipais.
Gráfico 22. Evolución do gasto liquidado municipal en cultura en relación ao gasto liquidado total do Concello de Ferrol
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Fonte: Ministerio de Hacienda

Segundo partida, apréciase que os equipamentos culturais e museos supoñen unha porcentaxe maior do
total do que representaban no orzamento aprobado. Dos 2.177.387,77 € liquidados no ano 2019 en cultura,
un 61,7% (é dicir, 1.324.804,18 €) foi destinado a equipamentos culturais e museos. Tamén é relevante o
gasto liquidado na partida de festas populares e festexos, pois con máis de 500.000 € representa unha
cuarta parte do gasto liquidado en cultura. Pola contra, a administración xeral da cultura e as bibliotecas e
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arquivos que, segundo o orzamentado, supoñerían un gasto maior, finalmente no liquidado representan
valores próximos aos 100.000 €.
Gráfico 23. Gasto liquidado municipal en cultura segundo partida
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Fonte: Ministerio de Hacienda

A dotación de persoal municipal en cultura, tanto no departamento municipal como nos principais
equipamentos culturais, figura no seguinte gráfico, segundo sexo, e na táboa, segundo relación laboral.
Gráfico 24. Dotación de persoal municipal en cultura por sexo
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Fonte: Concello de Ferrol.
Táboa 4. Dotación de persoal municipal en cultura por relación laboral
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No seguinte gráfico recóllese o número de entidades beneficiarias en convocatorias de subvencións en
concorrencia competitiva. Pode observarse que entre os anos 2014 e 2019 se foi experimentando un
progresivo descenso, pasando de 36 en 2014 a 19 a finais de década.
Gráfico 25. Entidades beneficiarias de subvencións en concorrencia competitiva
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Fonte: Concello de Ferrol.

Por outra banda, os importes concedidos oscilan en torno aos 45.000 e 50.000 € en todas as convocatorias,
presentando unha tendencia estable.
Gráfico 26. Importes concedidos en subvencións en concorrencia competitiva
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Fonte: Concello de Ferrol.

Ao respecto dos importes medios concedidos por entidade beneficiaria, pode afirmarse que se
experimentou un incremento considerable pasando dende os 1.234,36 € no 2014 ata case o dobre no 2016
(2.411,92 €), e a partir dese momento se mantivo practicamente estable. Cabe indicar que esta variación
estivo principalmente condicionada pola redución do número de entidades beneficiarias e non tanto polo
aumento dos importes totais concedidos.
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Gráfico 27. Importe medio por entidade concedido nas convocatorias de subvencións competitivas
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Fonte: Concello de Ferrol.

Tamén se conta con información referida ás subvencións de tipo nominativo. A ese respecto, o número de
entidades beneficiarias sempre se mantivo entre 4 e 6.
Gráfico 28. Entidades beneficiarias en subvencións nominativas (cultura)
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Fonte: Concello de Ferrol.

Os importes concedidos experimentaron primeiramente un progresivo aumento, chegando ata os 139.000
€ no ano 2017, mentres que nos anos posteriores se deu un descenso pronunciado, situándose en torno
aos 90.000 €.
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Gráfico 29. Importes concedidos en subvencións nominativas (cultura)
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Fonte: Concello de Ferrol.

No seguinte gráfico recóllense os importes totais concedidos en subvencións nominativas destinadas a
festas populares, os cales habitualmente están asignados a asociacións veciñais e teñen por finalidade
potenciar festas populares e tradicionais das distintas parroquias e barrios.
Gráfico 30. Gasto municipal en subvencións nominativas (festas)
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Fonte: Concello de Ferrol.

De forma xeral, apréciase que os importes concedidos en subvencións nominativas supoñen entre o dobre
e o triplo daquelas de carácter competitivo.
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Gráfico 31. Gasto municipal en subvencións nominativas e competitivas no ámbito da cultura
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Fonte: Concello de Ferrol.

3.1.1.7. Turismo cultural
A partir dos datos obtidos das Oficinas de Turismo do municipio de Ferrol, elaborouse unha serie de
gráficos, que comeza co referido ao perfil das persoas atendidas. É importante ter en conta que en todo
momento se trata das persoas que foron atendidas nas Oficinas de Turismo, e non de totais de persoas
visitantes. De forma xeral, en torno ao 90% das persoas atendidas son visitantes, fronte ao 10% das
referidas a consultas por parte de persoas residentes no municipio ou na comarca de Ferrol.
Gráfico 32. Persoas atendidas nas Oficinas de Turismo de Ferrol segundo motivo
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Fonte: Oficinas de Turismo de Ferrol.

No que se refire á procedencia das persoas visitantes ao municipio de Ferrol que se achegaron ás Oficinas
de Turismo, cómpre destacar que en torno a unha terceira parte son de procedencia internacional, fronte
ás dúas terceiras partes restantes que proceden de Galicia ou do resto de España.
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Gráfico 33. Visitantes ao municipio de Ferrol por procedencia
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Fonte: Oficinas de Turismo de Ferrol.

En canto ao número de visitantes por meses, cabe destacar que se aprecia unha alta estacionalización,
que se concentra nos meses de xullo e agosto, e en menor medida, na Semana Santa.
Gráfico 34. Visitantes ao municipio de Ferrol por meses
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Fonte: Oficinas de Turismo de Ferrol.

Tamén, a partir da información recollida nas Oficinas de Turismo, elaborouse unha gráfica sobre o motivo
da visita. Pode apreciarse que dúas categorías relacionadas directamente coa cultura son as que
predominan neste listado. Así, un 43,4% das persoas visitantes tiñan por interese o patrimonio e un 40,6%,
os museos. Tamén cómpre destacar que un 9,8% das persoas visitantes tiñan por interese algún evento
cultural.
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Gráfico 35. Motivación e actividade cultural dos visitantes a Ferrol
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Fonte: Oficinas de Turismo de Ferrol.

No seguinte gráfico obsérvase o número de persoas visitantes anualmente aos seguintes equipamentos
culturais do municipio: Museo Naval, Arsenal de Ferrol e Aquaciencia.
Gráfico 36. Visitantes aos principais centros e espazos culturais de Ferrol
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Fonte: Equipamentos culturais de Ferrol.

Relacionado co anterior, tamén se conta co número de persoas visitantes aos principais centros e espazos
culturais mediante visitas guiadas.
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Gráfico 37. Visitantes aos principais centros e espazos culturais de Ferrol mediante visitas guiadas
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Fonte: Ferrol Guías.

Con respecto ao turismo cultural, é preciso subliñar a importancia do Camiño Inglés, variante do Camiño
de Santiago, que ten en Ferrol un dos seus puntos de partida. Trátase do único cunha distancia superior
aos 100 quilómetros, o que permite obter a Compostela (popularmente tamén chamada Compostelana),
documento expedido polas autoridades eclesiásticas que certifica aos peregrinos a realización do Camiño.
Pode apreciarse claramente que o número de peregrinacións neste camiño partindo dende Ferrol aumentou
considerablemente, pasando de 1.223 persoas no ano 2008 ata case 16.000 no ano 2019, o que supón un
aumento do 1.300%.
Gráfico 38. Peregrinos que realizan o Camiño Inglés partindo dende Ferrol
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Fonte: Oficina do Peregrino.

Ademais, este aumento do número de peregrinacións está moi relacionado co aumento de peregrinos de
procedencia estranxeira. Así, no ano 2019 representaban en torno a un 68% do total.
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Gráfico 39. Peregrinos que realizan o Camiño Inglés dende Ferrol, segundo nacionalidade
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Fonte: Oficina do Peregrino.

Dúas festas culturais de Ferrol están declaradas de interese turístico: a Semana Santa, a nivel internacional,
e a Festa das Pepitas, de ámbito autonómico.
Táboa 5. Festas culturais declaradas de interese turístico
Festa de interese turístico

Ámbito de interese turístico

Ano de declaración

Semana Santa

Internacional

2014

Festa das Pepitas

Autonómico

2013

Fonte: Xunta de Galicia

Por último, no relacionado co número de pasaxeiros de cruceiros, pode apreciarse que nos últimos anos
se vén dando un descenso deste tipo de turismo no Porto de Ferrol, o que supón tamén un descenso na
porcentaxe que representa sobre o total dos portos de Galicia.
Gráfico 40. Número de pasaxeiros de cruceiros no Porto de Ferrol e porcentaxe en relación aos portos de Galicia
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Fonte: Área de Estudos de Investigación de Turismo de Galicia
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3.1.1.8. Libros e editoriais
Ao respecto da edición de libros en Ferrol explotáronse principalmente datos extraídos do Ministerio de
Cultura y Deporte. Cabe indicar a este respecto, que estas estatísticas habitualmente están baseadas no
lugar de imprenta como lugar de edición. Neste senso, ao contar con poucas imprentas, moi probablemente
Ferrol teña un total de libros editados maior ao reflectido nas gráficas que se amosan a continuación. No
seguinte gráfico recóllese a evolución do número de libros editados en Ferrol segundo lingua de publicación
para os anos 2015-2020. Estes datos están, en ocasións, influídos pola publicación de coleccións de libros,
o que pode sobredimensionar o número de libros nunha determinada lingua. Non obstante, pode apreciarse
que o período 2016-2018 foi no que se publicou un maior número de libros.
Gráfico 41. Evolución do número de libros editados en Ferrol
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Fonte: Ministerio de Cultura y Deporte

Tramitáronse 587 ISBN por parte das 12 editoriais existentes en Ferrol, destacando Edicións da Sociedade
de Cultura Valle-Inclán e Edicións Embora, as cales supoñen un 75% do total, pois contan con 241 e 204,
respectivamente. Entre 26 e 50 ISBN tramitados atoparíanse o Concello de Ferrol e a asociación Pórtico,
con 33 publicacións cada un. Pola súa parte, Central Librera, Ateneo Ferrolán, Mar Galicia e Aldine Editorial
tramitaron entre 10 e 25 IBSN. Por último, con menos de 10 IBSN tramitados atópanse Libros del Océano,
Pluma, Ratón de Biblioteca e Occidente Diseño y Comunicación. Cabe indicar que algunha destas
entidades se atopa en estado de inactividade, xa que se trata de datos históricos acumulados.
Gráfico 42. Editoriais en Ferrol, segundo número de ISBN tramitados
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3.1.2.

INDICADORES DE EQUIPAMENTOS E INSTALACIÓNS

1. Indicadores
socioeconómicos

2. Indicadores de
equipamentos e
instalacións

3. Indicadores de
participación
cultural

4. Indicadores de
programación e
actividades
culturais

3.1.2.1. Arquivos e Bibliotecas
Cóntase cun total de 20 bibliotecas, das cales o 60% son de titularidade pública, fundamentalmente do
Concello, a Universidade da Coruña e outras institucións públicas; e o 40% son de titularidade privada,
destacando as pertencentes a asociacións e fundacións.
Gráfico 43. Bibliotecas segundo titularidade
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Fonte: Ministerio de Cultura y Deporte e Rede de Bibliotecas de Galicia
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Táboa 6. Listado de bibliotecas e arquivos.
Nº

Nome da biblioteca e arquivo

1

Biblioteca Aula Universitaria UNED en Ferrol

2

Biblioteca Central de Ferrol

3
4

Biblioteca da Escola de Especialidades Antonio de Escaño
Biblioteca da Fundación Exponav

5

Biblioteca da Sociedade Galega de Historia Natural

6

Biblioteca da Universidade da Coruña - Biblioteca da Escola Politécnica Superior

7

Biblioteca da Universidade da Coruña - Biblioteca da Escola Universitaria Politécnica

8
9

Biblioteca da Universidade da Coruña - Biblioteca do Campus de Esteiro e Casa do Patín
Biblioteca do Arquivo Naval de Ferrol

10

Biblioteca do Centro de Lectura do Club de Xubilados

11

Biblioteca do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

12
13

Biblioteca do Fogar da Terceira Idade de Ferrol
Biblioteca do Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol

14

Biblioteca Naval de Ferrol

15

Biblioteca Pública da Asociación Cultural Juan Enrique Frade

16

Biblioteca Pública Municipal de Ferrol - Caranza

17
18

Biblioteca-Hemeroteca de Estudos Mindonienses
Biblioteca-Hemeroteca do Ateneo Ferrolán

19

Biblioteca Xeral da Zona Marítima do Cantábrico

20

Biblioteca Municipal do Centro Cultural Carvalho Calero

21

Arquivo Municipal de Ferrol

Fonte: Ministerio de Cultura y Deporte e Rede de Bibliotecas de Galicia

Na seguinte táboa amósanse os principais indicadores referidos aos recursos e uso das bibliotecas
públicas, a partir das estatísticas da rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, correspondentes ao ano 2019.
No caso de Ferrol, contémplanse datos para a Biblioteca Municipal Central e a de Caranza. O número de
habitantes por cada punto de servizo para Ferrol sitúase en torno ás 33.000 persoas, o cal é un valor
próximo a aquelas cidades cun menor número de habitantes por punto de servizo (Santiago de Compostela,
A Coruña e Ourense, con 19.452, 24.571 e 26.308, respectivamente).
As Bibliotecas Municipais Central e de Caranza presentan uns valores intermedios, semellantes a
Pontevedra, Lugo e Ourense, pois en torno ao 45% da poboación do municipio está inscrita. En canto aos
préstamos por habitante para o ano 2019, Ferrol volve situarse nunha posición intermedia, cun valor de
1,21, o cal é inferior a A Coruña, Santiago de Compostela e Lugo, pero superior a Ourense, Vigo e, en
menor medida, a Pontevedra.
Por último, no ano 2019 nestas dúas bibliotecas municipais de Ferrol celebráronse 166 actividades, o que
supón 2,51 actividades por cada 1.000 habitantes. Neste senso, Ferrol acada unha das puntuacións máis
baixas, atopándose só por riba de Vigo.
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Táboa 7. Principais indicadores das bibliotecas públicas para Galicia e as sete cidades galegas
Habitantes por
punto de servizo

Porcentaxe de
poboación inscrita

Total préstamos
por habitante

Actividades das
bibliotecas por
1.000 habitantes

9.028,4

31,1%

0,76

6,03

Ferrol

33.032,5

45,2%

1,21

2,51

A Coruña

24.571,1

65,7%

1,96

10,44

Vigo

147.682

19,5%

0,84

2,34

Santiago de
Compostela

19.452

54,5%

1,66

6,31

Pontevedra

83.029

44,4%

1,18

3,02

Lugo

49.138

50,6%

1,62

2,94

26.308,3

41,5%

0,89

21,51

Ámbito
Media galega

Ourense

Fonte: Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

3.1.2.2. Centros culturais e sociais
A continuación, recóllese un listado dos locais e centros culturais e sociais existentes no municipio.
Táboa 8. Centros culturais, cívicos e sociais de Ferrol
Nº

Centro cultural, cívico ou social

1

Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol

2

Centro Cultural Carvalho Calero

3

Centro Cívico de Canido

4

Centro Cívico de Caranza

5

Ateneo Ferrolán

6

Casino Ferrolano

7

Centro cultural Toxos e Froles de Ferrol

8

Afundación

9

Centro social da asociación veciñal de Santa Icía

10

Centro social da asociación veciñal de Covas

11

Centro social da asociación veciñal de Pazos

12

Centro social da asociación veciñal do barrio de Ultramar

13

Centro social da asociación veciñal de San Pablo de Catabois

14

Centro social xunta veciñal Doniños

15

Centro social asociación veciñal do Cruceiro de Canido

16

Local social de Esmelle

17

Local social de Mandiá

18

Local social de Viladóniga-Vilasanche

19

Local social, cultural, deportivo e recreativo O Cruceiro de Valón

Fonte: Consello da Cultura Galega
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3.1.2.3. Cines
En canto a salas de cine, no municipio cóntase co Cine Dúplex, de gran relevancia, por ofrecer unha ampla
programación de cine independente.
Táboa 9. Cines de Ferrol
Nº

Cine

1

Cine Dúplex

Fonte: Consello da Cultura Galega

3.1.2.4. Galerías de arte e salas de exposición
Disponse das seguintes galerías de arte e salas de exposición, tanto públicas como privadas. É preciso
engadir que, ademais, hai outros espazos que, se ben teñen outros propósitos principais, tamén funcionan
en ocasións como salas de exposición, como por exemplo, algúns bares e locais de ocio ou centros
culturais.
Táboa 10. Galerías de arte e salas de exposición de Ferrol
Nº

Galerías de arte e salas de exposición

1
2

Aula de Exposicións do Porto de Ferrol
Galería Enrique Vázquez

3

Galería Arboreda

4

Galería Platas

5

Ateneo Ferrolán

Fonte: Consello da Cultura Galega

3.1.2.5. Museos e centros de interpretación
No referido a museos, centros de interpretación e espazos similares, atópanse os recollidos na seguinte
táboa.
Táboa 11. Museos e centros de interpretación de Ferrol
Nº

Museos e centros de interpretación

1

Aquaciencia

2
3

Aula de Ecoloxía Urbana de Ferrol
Exponav

4

Museo de Historia Natural de Ferrol

5

Museo do centro cultural Toxos e Froles de Ferrol

6

Xornalismus

7
8

Museo Semana Santa
Centro de interpretación de Navantia

9

Museo naval

10

Centro Cultural Torrente Ballester

Fonte: Consello da Cultura Galega
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3.1.2.6. Patrimonio
No Rexistro de Bens de Interese Cultural constan os seguintes elementos patrimoniais do municipio.
Táboa 12. Bens de Interese Cultural de Ferrol
Nº

Ben de Interese Cultural

Categoría

Ano declaración

1

Castelo. Batería de San Cristovo

Monumento

1994

2

Traslado do Castelo Batería de Punta de Viñas

Monumento

2002

3
4

Castelo. Torre Antiga
Castelo de San Felipe

Monumento
Monumento

1994
1994

5

Castelo. Batería de San Carlos

Monumento

1994

6

Castelo. Batería de Viñas

Monumento

1994

7

Castelo. Arsenal de Ferrol

Monumento

1994

8

Conxunto Histórico Artístico Barrio da Magdalena

Conxunto histórico

1984

Fonte: Xunta de Galicia

3.1.2.7. Teatros, auditorios e similares
Por último, destaca a presenza do Teatro Jofre e o Auditorio de Ferrol.
Táboa 13. Teatros e auditorios de Ferrol
Nº

Teatros, auditorios e similares

1

Auditorio de Ferrol

2

Teatro Jofre

Fonte: Consello da Cultura Galega

3.1.2.8. Artesanía
Figuran un total de 13 entidades e/ou persoas rexistradas como artesás, constando múltiples oficios, como
son: marroquinaría, marquetaría, encaixes ou cerámica, entre outros.
Gráfico 44. Artesáns segundo tipo de actividade
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1
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1
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1
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1

Produtor(a) de artigos deportivos

1

Fonte: Xunta de Galicia
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3.1.3.

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN CULTURAL

1. Indicadores
socioeconómicos

2. Indicadores de
equipamentos e
instalacións

3. Indicadores de
participación
cultural

4. Indicadores de
programación e
actividades
culturais

3.1.3.1. Hábitos culturais
En canto aos hábitos culturais da cidadanía ferrolá, neste primeiro gráfico pódese apreciar a frecuencia de
asistencia a determinados espazos e eventos culturais. En xeral, en torno a un 40% das persoas afirman
asistir algunha vez ao mes ou algunha vez ao ano a cada un dos eventos consultados.
Gráfico 45. Frecuencia de asistencia a espazos culturais

Festas populares, verbenas, orquestras
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60%

34%

Museos, exposicións, arquivos
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4%

40%
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Teatro, circo, actuacións cómicas

3%

Cine

35%

62%

10%

38%

Algunha vez ao mes

Algunha vez ao ano

51%

Nunca

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Con respecto á frecuencia de asistencia a espazos culturais segundo o sexo, non se aprecian diferenzas
significativas entre homes e mulleres.

% Homes

Gráfico 46. Frecuencia de asistencia a espazos culturais por sexo
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Festas populares, verbenas, orquestras
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.
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A continuación, preséntase unha serie de gráficas sobre a frecuencia de asistencia aos diferentes eventos
culturais segundo grupo de idade, isto é sobre consumos culturais. Defínense os consumos culturais como
aqueles comportamentos nos que o suxeito adopta un rol pasivo de espectador dun produto cultural creado
por outra ou outras persoas, e en ocasións media un valor de cambio que pode ser monetario. Exemplos
de consumos culturais serían asistir ao cine ou a unha obra de teatro.
No que se refire ao cine, percíbese unha maior asistencia por parte dos grupos de menor idade, de entre 5
e 29 anos, que afirman asistir algunha vez ao mes ou ao ano en preto dun 90%.
Gráfico 47. Frecuencia de asistencia ao cine por idade
12%

16%
46%

59%
80%

88%

84%
54%

41%
20%

% de 5 a 14 anos % de 15 a 29 anos % de 30 a 49 anos % de 50 a 64 anos

% de 65 ou mais

Cine
Algunha vez ao mes ou ao ano

Nunca

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Tamén se percibe unha maior frecuencia de asistencia ao teatro, circo e actuacións cómicas especialmente
no grupo de idade de entre 5 e 14 anos; se ben, trátase de diferenzas menos notorias, agás en relación ao
grupo de máis de 65 anos.
Gráfico 48. Frecuencia de asistencia ao teatro, circo, actuacións cómicas... por idade

40%
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78%

60%

47%
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41%
22%
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% de 65 ou mais

Teatro, circo, actuacións cómicas...
Algunha vez ao mes ou ao ano

Nunca

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

O grupo de entre 15 e 29 anos é aquel que asiste con maior frecuencia a espectáculos musicais, seguido
novamente de preto polo grupo de entre 5 e 14 anos.
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Gráfico 49. Frecuencia de asistencia a espectáculos musicais por idade
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Percíbese que a frecuencia de asistencia a museos, exposicións e arquivos é maior nos grupos de menor
idade.
Gráfico 50. Frecuencia de asistencia a museos, exposicións, arquivos... por idade
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45%
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67%
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Algunha vez ao mes ou ao ano

Nunca

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

En seguinte lugar, preséntase unha serie de gráficos nos que se recolle a información referida ás
actividades que realiza a cidadanía ferrolá no seu tempo libre, isto é prácticas culturais. As prácticas
culturais son aqueles hábitos e comportamentos nos que o suxeito é creador dun produto cultural, como
por exemplo representar unha obra de teatro ou tocar un instrumento musical.
Primeiramente, cabe dicir que na variedade de accións que se consultaban, danse uns resultados moi
diversos. Así, actividades como ver a televisión, escoitar a radio, ler a prensa, escoitar música ou ver
películas, acadan uns valores moi elevados, próximos á totalidade da poboación; mentres que outras
actividades (musicais –como tocar un instrumento-, das artes escénicas –como facer teatro- ou das artes
plásticas –como debuxo ou fotografía-) son realizados por en torno ao 10% da cidadanía.
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Gráfico 51. Actividades que realizan no seu tempo libre
Actividades musicais (tocar un instrumento, cantar nun
coro...)
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1%
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Segundo o sexo, resalta unha maior participación en actividades musicais por parte de homes e máis
elevada nas artes escénicas e na lectura por parte das mulleres, sendo as prácticas culturais relacionadas
coas artes plásticas as máis parellas por razón de sexo.
Gráfico 52. Actividades que realizan no seu tempo libre por sexo
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Fonte: Instituto Galego de Estatística
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Tamén se analizan estas prácticas culturais segundo idade. En primeiro lugar, con respecto á lectura, o
grupo que presenta máis frecuencia de lectura é o de 5 a 14 anos, que acada case un 90%; mentres que
o resto de grupos, a excepción do de maiores de 65, se atopan en torno ao 60%.
Gráfico 53. Actividades que realizan no seu tempo libre (ler) por idade
13%
35%

36%

38%
55%

87%
65%

64%

62%
45%

De 05 a 14 anos

De 15 a 29 anos

De 30 a 49 anos

De 50 a 64 anos

65 ou mais

Ler
Si

Non

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

En canto á realización de actividades relacionadas coas artes plásticas, como pintura ou fotografía, o grupo
de 5 a 14 anos é o que presenta unha maior frecuencia de actividade, cun 38%. O resto de grupos sitúanse
en valores que van do 5 ao 20%.
Gráfico 54. Actividades que realizan no seu tempo libre (artes plásticas -pintura, debuxo, fotografía, vídeo...) por idade
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Si
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Nas artes escénicas, novamente o grupo de 5 a 14 anos é o que presenta unha maior frecuencia de
actividade, cun 23%. En seguinte lugar, os grupos de 15 a 29 anos e de 50 a 64 presentan valores próximos
ao 10%.

P á x i n a | 44
Gráfico 55. Actividades que realizan no seu tempo libre (artes escénicas -ir a baile, facer teatro...-) por idade
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Na práctica de actividades musicais, como poden ser tocar un instrumento ou cantar nun coro, a tendencia
é similar á presentada no resto de prácticas culturais no tempo libre: a menor idade, maior frecuencia de
actividade.
Gráfico 56. Actividades que realizan no seu tempo libre (actividades musicais -tocar un instrumento, cantar nun coro,
etc.-) por idade
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

O gráfico seguinte recolle a porcentaxe de persoas que participaban regularmente en actividades de ocio
tales como deportes, cine ou concertos, entre outras. En torno á metade da poboación participaban nesas
actividades no ano 2019.
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Gráfico 57. Persoas que participaban regularmente en actividades de ocio tales como deportes, cine, concertos
52%

39%

8%

Si

Non, porque non se o podía
permitir

Non, por outros motivos

Fonte: Instituto Galego de Estatística

Segundo sexo, percíbese unha maior participación por parte de homes que de mulleres.
Gráfico 58. Persoas que participaban regularmente en actividades de ocio tales como deportes, cine, concertos...
segundo sexo
57%
49%
41%

37%

10%
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Non, porque non Non, por outros
se o podía
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Home

Si

Non, porque non Non, por outros
se o podía
motivos
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Fonte: Instituto Galego de Estatística

Atendendo á idade, pode apreciarse, novamente, que se cumpre a tendencia que a menor idade, maior
participación cultural. Neste senso, mentres que no caso do grupo de 15 a 29 anos a porcentaxe de persoas
que participan nese tipo de actividades ascende ao 80%; no caso dos maiores de 65 anos, esta porcentaxe
é do 30%.
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Gráfico 59. Persoas que participaban regularmente en actividades de ocio tales como deportes, cine, concertos...
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Se ben está relacionado coa idade; aínda son maiores as diferenzas atendendo ao nivel de estudos
rematados. Existe unha clara tendencia segundo a que a maior nivel de estudos, maior participación en
actividades de ocio. Dese xeito, o 75% da poboación que conta con educación superior participa
regularmente en actividades de ocio; mentres que no caso da poboación con estudos de educación primaria
e inferior esta porcentaxe se sitúa no 14%.
Gráfico 60. Persoas que participaban regularmente en actividades de ocio tales como deportes, cine, concertos...
segundo estudos terminados
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.
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En seguinte lugar, contémplase unha gráfica referida á frecuencia de lectura de libros non relacionados coa
profesión nos últimos 12 meses. En torno ao 44% da cidadanía ferrolá ten o hábito de ler cunha frecuencia
igual ou superior a dúas veces ao mes. Sen embargo, case unha porcentaxe similar afirma non ter lido
libros non relacionados coa súa profesión nos últimos 12 meses.
Gráfico 61. Frecuencia de lectura
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

No que se refire á frecuencia de uso dos servizos dunha biblioteca para consulta de obras ou préstamo de
libros (non relacionados coa súa profesión ou estudo), preto do 80% afirman non facer nunca uso deste
servizo. Pola súa parte, sobre un 10% afirman facer uso do servizo cunha frecuencia semanal ou mensual.
Gráfico 62. Uso dos servizos dunha biblioteca para consulta de obras ou préstamo de libros
74%

4%
Cada semana

7%

Cada mes

11%
4%
Algunha vez ao ano Nunca, porque non Nunca, por outros
dispón dese servizo
motivos
preto do seu fogar

Fonte: Instituto Galego de Estatística.

En canto á frecuencia de acceso aos medios de comunicación, destaca o uso da televisión, pois case a
totalidade da cidadanía a ve diariamente ou dúas ou máis veces á semana. A radio e o periódico presentan
valores similares entre si, sendo empregados con frecuencia (diariamente ou máis de dúas veces á
semana) por aproximadamente o 55% da poboación.
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Gráfico 63. Frecuencia de acceso aos medios de comunicación
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

3.1.3.2. Uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación
Ao respecto da disposición nos fogares de TICs, como poden ser ordenador de sobremesa, smart TV ou
conexión a Internet, cóntase coa información recollida na seguinte gráfica. Destaca especialmente a
disposición de conexión a Internet contratada e de teléfono móbil con capacidade a Internet (Smartphone),
que en ambos casos se sitúa no 71%. Dos elementos consultados, aqueles menos frecuentes nos fogares
son a smart TV e consola de xogos con capacidade de acceso a Internet.
Gráfico 64. Tecnoloxías da Información e da Comunicación nos fogares
Dispón o fogar de conexión a internet contratada (a través de
calquera dispositivo: móbil, ordenador, tablet…)
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.
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Tamén se conta cunha gráfica referida ao emprego nos últimos tres meses de determinados servizos en
Internet, como son: acceder á prensa, buscar bens do seu interese, buscar viaxes ou aloxamento, ou
descargar xogos ou música, entre outros. Destaca especialmente a procura de información sobre bens e
servizos do interese da persoa, o cal foi realizado por un 80% das persoas enquisadas. O resto de servizos
acadan valores entre o 40 e o 55%.
Gráfico 65. Servizos de internet con fins persoais nos últimos 3 meses
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Atendendo á idade, vese no seguinte gráfico que os grupos de idade cunha maior frecuencia de uso destes
servizos son os comprendidos entre 15 e 49 anos. A busca de información sobre bens ou servizos presenta
menos diferenzas, pois todos os grupos de idade acadan valores próximos ao 80%. Escoitar a radio ou ver
a televisión en liña é a actividade na que se aprecian maiores diferenzas, sendo pouco frecuente entre os
grupos de máis idade. Por último, acceder á prensa dixital é unha actividade realizada fundamentalmente
polos grupos de 30 a 64 anos.
Gráfico 66. Servizos de internet con fins persoais nos últimos 3 meses por idade
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.
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3.1.3.3. Emprego da lingua galega
En canto ao emprego da lingua galega, Ferrol é unha das grandes cidades cun menor número de
galegofalantes. Así, de forma parecida ao acontecido en Vigo e na Coruña, só en torno ao 15% da cidadanía
fala en galego sempre ou máis en galego que en castelán.
Gráfico 67. Lingua habitual nas cidades galegas
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Entre os anos 2008 e 2018, pode verse que a tendencia é un aumento da poboación que fala sempre en
castelán; mentres que aquelas persoas que falan sempre en galego ou máis en galego que en castelán se
manteñen practicamente nos mesmos valores.
Gráfico 68. Evolución da lingua habitual en Ferrol
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Por idades, apréciase fundamentalmente que o grupo de idade no que o uso do galego acada uns valores
máis altos é no de máis de 65 anos, no que en torno a unha terceira parte da poboación fala en galego
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sempre ou máis en galego que en castelán. Pola contra, no grupo de entre 5 e 14 anos, a porcentaxe de
persoas que empregan sempre o galego ou máis o galego que o castelán é unicamente dun 1,7%.
Gráfico 69. Lingua habitual en Ferrol por idade
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

Ao redor de tres cuartas partes da poboación ferrolá teñen dominio da lingua galega, experimentándose un
lixeiro descenso desta porcentaxe entre o ano 2008 e o 2018.
Gráfico 70. Persoas que saben falar moito ou bastante en galego en Ferrol
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Fonte: Instituto Galego de Estatística.

A seguinte gráfica fai referencia á lingua inicial na que empezou a falar a cidadanía ferrolá. Para o ano
2018, sitúase en torno a un 15% o número de persoas cuxa lingua inicial foi o galego, mentres que para o
60% das persoas a lingua inicial foi o castelán.
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Gráfico 71. Lingua inicial na que empezaron a falar en Ferrol
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Por idades, existe unha clara tendencia segundo a que a menos idade, maior é a porcentaxe de persoas
para as cales a súa lingua inicial foi o castelán. Mentres que para o grupo de máis de 65 anos, o 42,2% da
poboación tiveron por lingua inicial o castelán, para o grupo de entre 5 e 14 anos esta porcentaxe ascende
a un 86,4%.
Gráfico 72. Lingua inicial na que empezaron a falar en Ferrol por idade
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3.1.3.4. Formación
En canto ao nivel de estudos da poboación en Ferrol, unha terceira parte conta con estudos de educación
superior e un 60% conta con estudos de educación secundaria e educación postsecundaria non superior.
Gráfico 73. Nivel de estudos da poboación en Ferrol
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Fonte: Instituto Galego de Estatística

Por grupos de idade, pode verse que a tendencia é a un aumento do nivel de estudos. Así, no grupo de
máis de 65 anos os estudos de educación primaria e a primeira etapa de educación secundaria supoñían
en torno a un 75% da poboación. Sen embargo, para os grupos de menos de 49 anos, estes niveis
educativos correspóndense cun 40% da poboación.
Gráfico 74. Nivel de estudos da poboación en Ferrol por idade
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Fonte: Instituto Galego de Estatística

Por sexo, non se aprecian en xeral grandes diferenzas, salvo no que se refire á educación primaria inferior;
pois o 11,3% das mulleres teñen este nivel como o máis elevado dos alcanzados; mentres que no caso dos
homes representa un 5,1%.
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Gráfico 75. Nivel de estudos da poboación en Ferrol por sexo
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Tamén se obtivo información estatística referida ao alumnado matriculado en determinados estudos
relacionados con arte e cultura. En primeiro lugar, en bacharelato de artes, esta modalidade é ofrecida no
IES Concepción Arenal e no IES Carvalho Calero, entre os cales suman un total de 151 estudantes
matriculados. Obsérvase un aumento do 22% deste número de matrículas nos últimos dous cursos.
Ademais, cabe dicir que no vindeiro curso tamén será ofrecida esta modalidade de bacharelato no IES de
Catabois.
Gráfico 76. Alumnado matriculado en bacharelato de artes
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Fonte: Centros educativos de Ferrol

No que respecta a ciclos de Formación Profesional relacionados con cultura, nos centros educativos do
municipio ofrécense diferentes estudos relacionados coas artes gráficas e impresión (tanto gráfica como
dixital), co son e coa información turística, entre outros. En total, no curso 2020/2021 aproximadamente 240
alumnos e alumnas están matriculadas nestes estudos. Destaca o aumento do número de matrículas no
ciclo de guía, información e asistencia turísticas, pasando de 39 a 58 en só dous anos; e o ciclo superior
de deseño e edición de publicacións impresas e multimedia, cun incremento do 46%. Aqueles relacionados
coa impresión gráfica e dixital e o de vídeo disc-jockey e son presentan un maior descenso do número de
estudantes.
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Gráfico 77. Alumnado matriculado en ciclos de Formación Profesional relacionados con cultura
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Fonte: Centros educativos de Ferrol

No relativo a graos e mestrados universitarios ofrecidos pola UDC nos campus de Ferrol, cóntase cos
seguintes relacionados con cultura e arte. Un total de 272 alumnos e alumnas están matriculados no curso
2020/2021 nestes graos, e 70 nos mestrados. Cabe indicar que algúns destes estudos foron recentemente
creados (como o grao en Xestión Dixital da Información e Documentación), mentres que outros están en
vías de extinción. Cómpre destacar o aumento do número de estudantes do grao de Xestión Industrial da
Moda, que pasou de 78 a 191 nos dous últimos cursos (o que supón un incremento do 145%). Tamén o
mestrado en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos e os dous ofrecidos na
Facultade de Humanidades e Documentación tamén rexistran un aumento do alumnado neste período. Os
graos de Información e Documentación, e en Humanidades experimentan un descenso de matrículas.
Gráfico 78. Alumnado matriculado en graos e mestrados universitarios relacionados con cultura
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3.1.4.

INDICADORES DE PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES CULTURAIS

1. Indicadores
socioeconómicos

2. Indicadores de
equipamentos e
instalacións

3. Indicadores de
participación
cultural

4. Indicadores de
programación e
actividades
culturais

3.1.4.1. Actividades dentro das principais programacións e equipamentos culturais
En primeiro lugar, cóntase cun par de gráficas referidas ao número de actividades culturais desenvolvidas
nos últimos anos no municipio de Ferrol, tanto realizadas por parte do Concello como doutras entidades e
empresas. Neste senso, as fontes explotadas para a elaboración deste apartado e dos seguintes son
diversas, e non están recollidas todas as actividades e eventos culturais celebrados; senón aqueles para
os que se conta con informacións tales como: número de asistentes, aforo, importe do caché asumido polo
Concello de Ferrol ou, de ser o caso, importe recadado en billeteira.
A primeira das gráficas refírese concretamente ao número de actividades culturais realizadas nos principais
equipamentos (Teatro Jofre, Auditorio de Ferrol e Centro Cultural Torrente Ballester) entre os anos 2014 e
2019. O Teatro Jofre acada o seu máximo no ano 2015, no que se celebran 135 actividades. Nos anos
vindeiros experiméntase un progresivo descenso do número destes eventos. O Auditorio de Ferrol presenta
un aumento progresivo do número de actividades, pasando de 15 no ano 2014 ata aproximarse aos 60
eventos a finais de década. Na Capela do Centro Cultural Torrente Ballester celébranse en torno a 30
espectáculos cada ano entre o 2016 e 2019. Especialmente no referido a este último equipamento, cabe
engadir que non se teñen en conta exposicións; senón unicamente espectáculos tales como concertos,
obras de teatro, actuacións cómicas, conferencias literarias ou similares.
Gráfico 79. Número de actividades culturais nos principais equipamentos culturais
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Fonte: Grupo Eulen

Ademais das actividades culturais celebradas nestes equipamentos principais, tamén se conta con
información sobre o número de actividades que se desenvolveron nos últimos anos dentro do programa
Ferrol Escena. Destaca que o número de actividades totais por ano se sitúa entre 35 e 45; e ademais,
segundo disciplina artística, que boa parte destas actuacións son musicais (habitualmente supoñen en torno
a dúas terceiras partes do total).
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Gráfico 80. Número de actividades culturais no programa Ferrol Escena segundo disciplina artística
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Fonte: Concello de Ferrol

3.1.4.2. Asistencia ás actividades culturais das principais programacións e equipamentos culturais
O presente epígrafe refírese ao número de persoas asistentes ás actividades culturais que tiveron lugar
nos últimos anos nos principais equipamentos do municipio.
O Teatro Jofre é aquel equipamento cultural onde se conta cun maior número de persoas asistentes entre
os anos 2014 e 2019. Se ben, isto está especialmente determinado pola realización dun maior número de
actividades culturais. O número de persoas asistentes sitúase entre os 25.000 e 35.000 cada ano. No
Auditorio de Ferrol, existe unha proxección ascendente do número de persoas asistentes aos eventos
culturais, o cal está determinado polo aumento de actividades culturais das que se ten constancia. Pasouse
de 7.141 persoas asistentes no ano 2014 ata triplicar esta cifra no ano 2019, con 23.698 asistentes. No
Centro Cultural Torrente Ballester dáse un incremento considerable do número de asistentes entre os anos
2015 e 2016. Así pois, pasouse de 496 persoas asistentes ata superar os 3.000 asistentes anuais. Estas
cifras atópanse claramente condicionadas polo número de eventos culturais dos que se ten información,
sendo un número menor para os anos 2014 e 2015.
Gráfico 81. Número de asistentes ás actividades culturais dos principais equipamentos culturais
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No relativo á asistencia media a estas actividades nos principais equipamentos culturais, o Auditorio de
Ferrol é no que se acada un valor máis elevado, pois a media anual sempre é superior a 300 persoas por
evento. O Teatro Jofre ten unha asistencia media anual que oscila entre as 200 e as 300 persoas por acto.
Por último, o Centro Cultural Torrente Ballester é o que presenta unha asistencia media por evento inferior,
xeralmente por debaixo das 100 persoas asistentes.
Gráfico 82. Asistencia media ás actividades culturais nos principais equipamentos culturais
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Fonte: Grupo Eulen

3.1.4.3. Recursos económicos para as principais programacións e equipamentos culturais
Inclúese un epígrafe en relación aos recursos económicos destinados ás principais programacións e
actividades desenvolvidas no Teatro Jofre, no Auditorio de Ferrol e no Centro Cultural Torrente Ballester.
Estes importes refírense unicamente ao caché asumido polo Concello, non contemplándose ningún outro
gasto derivado tanto directa como indirectamente destas actuacións e eventos culturais.
Primeiramente, cóntase cunha gráfica na que se recollen os importes do caché dos e das artistas
contratadas para a celebración de eventos culturais no Teatro Jofre, no Auditorio de Ferrol e no Centro
Cultural Torrente Ballester.
Os importes totais máis elevados corresponden case sempre co Teatro Jofre, o cal vén determinado
fundamentalmente polo maior número de actividades celebradas neste equipamento. A evolución do
importe destinado a cachés artísticos para este equipamento presenta certa tendencia ao aumento,
chegando ata os 264.912 € no ano 2019.
Non obstante, a media de importe por actividade é maior no caso do Auditorio de Ferrol. O importe en
cachés artísticos neste equipamento experimentou un aumento no ano 2015, no que acadou os 181.400 €.
Nos anos seguintes volveu rexistrar valores inferiores en todo caso aos 150.000 €.
Ao respecto do Centro Cultural Torrente Ballester cómpre incidir en maior media que nos outros
equipamentos que non se teñen en conta eventos como exposicións artísticas ou similares, senón
unicamente actuacións. Percíbese un pico máximo nos importes en cachés artísticos nos anos 2016 e
2017, nos que se superaron os 25.000 €. Nos anos seguintes experimentouse un paulatino descenso
nestas cifras.
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Gráfico 83. Gasto en cachés artísticos nos principais equipamentos culturais
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Fonte: Grupo Eulen

A continuación, preséntanse as gráficas referidas a cada un destes equipamentos culturais, e unicamente
para as actividades que contan con caché asumido polo Concello. No caso do Teatro Jofre o importe total
anual foi flutuando entre os 150.000 e os 250.000 €. Ademais, pode dicirse que houbo certa tendencia a un
aumento do importe destinado ás actividades culturais celebradas neste equipamento. Tendo en conta o
número de actividades culturais, o importe medio das actividades culturais foi de entre 3.500 e 5.000 €; se
ben destaca que no ano 2019, este importe medio por evento ascendeu ata os 8.278 €, acadando un total
de 264.912 € para 32 actividades culturais que contaban con caché.
Gráfico 84. Gasto en cachés artísticos para actividades culturais no Teatro Jofre
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Fonte: Grupo Eulen

No que se refire ao Auditorio de Ferrol, o importe total foi case sempre inferior ao reflectido polo Teatro
Jofre (a excepción do ano 2015 no que os 181.400 € destinados ao caché das actuacións no Auditorio
superan aos 144.936 € do Jofre). Se ben, atendendo ás medias do importe do caché por evento cultural, é
maior o reflectido no conxunto das actuacións que tiveron lugar no Auditorio de Ferrol. Deste modo, estas
medias anuais oscilan xeralmente entre os 11.000 e os 15.000 €, coa excepción do ano 2019 no que a
media ascende ata os 20.397 € (142.780 € correspondentes a un total de 7 actividades culturais con caché)
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Gráfico 85. Gasto en cachés artísticos para actividades culturais no Auditorio de Ferrol
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Fonte: Grupo Eulen

O Centro Cultural Torrente Ballester é o equipamento cultural no que se rexistran uns importes do caché
máis baixos; pois soamente nos anos 2016 e 2017 se superaron lixeiramente os 25.000 € anuais.
Atendendo á media do importe do caché por evento, pode dicirse que de forma xeral, esta media se atopa
entre os 1.000 e os 1.500 € cada ano (coa excepción do ano 2015 onde ascenden ata os 4.235 € sendo
unha única actividade que conta con caché asumido polo Concello); tratándose de valores máis baixos dos
que se observan para o caso do Teatro Jofre e do Auditorio de Ferrol.
Gráfico 86. Gasto en cachés artísticos para actividades culturais no Centro Cultural Torrente Ballester
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Fonte: Grupo Eulen

Tamén se dispón de información referida ao importe municipal destinado ao programa Domingos a Escena.
Apréciase principalmente que o importe anual destinado a este programa se atopa en valores lixeiramente
superiores aos 10.000 €; percibíndose un pico no ano 2016, no que ascendeu ata os 22.300 €.
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Gráfico 87. Recursos económicos para o programa Domingos a Escena
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Disponse de información referida aos recursos económicos destinados a festas, concretamente ás
seguintes: Festas de San Ramón; Festas de Nadal; Entroido, e noite das Pepitas. Estes importes refírense
ao custe total, non unicamente aos cachés artísticos. Destaca o importe destinado ás Festas de San
Ramón, pois cada ano representan en torno a un 55-60% do conxunto das festividades representadas na
seguinte gráfica. Sen embargo, no ano 2016, o importe destinado a esta festividade supuxo en torno a unha
terceira parte do total, sendo un importe inferior ao que presentaron as Festas de Nadal (83.080 € fronte a
99.982 €). De forma xeral, as Festas de Nadal representan en torno a un 20%; mentres que o Entroido e a
Noite das Pepitas acadan uns importes menores, habitualmente en torno aos 30.000 € por ano.
Gráfico 88. Recursos económicos para festas e festexos
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Fonte: Concello de Ferrol

3.1.4.4. Recadación en billeteira para as principais programacións e equipamentos culturais
O presente apartado refírese á recadación nas principais programacións e equipamentos culturais a través
tanto da venda online como da venda presencial. A información que se expón a continuación unicamente
refírese aos eventos de pago.
O primeiro dos gráficos recolle a evolución do número de actividades con entrada de pago nos principais
equipamentos. Obsérvase un descenso progresivo do número de eventos de pago no Teatro Jofre. Con
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todo, é o equipamento que ano tras ano presenta un maior número de actividades culturais que requiren
de entrada de pago. O Auditorio de Ferrol experimenta unha tendencia ascendente, pasando dende 8
actividades no ano 2014 ata acadar preto das 30 nos últimos anos da década. O Centro Cultural Torrente
Ballester experimenta primeiramente entre os anos 2014 e 2016 un aumento do número de actividades que
requiren de pago, pero posteriormente se dá un paulatino descenso.
Gráfico 89. Número de actividades con entrada de pago nos principais equipamentos culturais
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Fonte: Grupo Eulen

Os valores acadados na recadación en billeteira entre os anos 2014 e o 2019 son moi dispares entre si.
Mentres que no 2014, o importe recadado no Teatro Jofre era moi superior ao acadado no Auditorio de
Ferrol (189.198 fronte 43.440 €), no ano 2019 a situación é practicamente oposta: nas actividades de pago
do Teatro Jofre recadouse un importe total de 110.146 € e no Auditorio de Ferrol esta cifra ascende ata os
244.728 €. Se se cruza esta información co número de actividades culturais celebradas en cada un destes
equipamentos e que contaban con entrada de pago, pode afirmarse que a media do importe recadado por
evento cultural é maior no Auditorio que no Teatro Jofre. Por outra banda, o importe recadado nas
actividades culturais celebradas no Centro Cultural Torrente Ballester é moi inferior ao correspondente aos
outros equipamentos, superando os 5.000 € só no ano 2016.
Gráfico 90. Recadación en billeteira nas actividades culturais con entrada de pago dos principais equipamentos
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Tamén se conta cun gráfico no que se amosa a recadación media por espectador nas actividades dos
principais equipamentos culturais. Neste contémplanse só aqueles eventos culturais que requirían entrada
de pago, facendo unha media do recadado por persoa asistente. O equipamento no que esta media é
superior é o Auditorio de Ferrol, onde se sitúa habitualmente entre os 13 e os 17 €. Pola súa parte, no
Teatro Jofre esta media oscila entre os 9 e os 10 €. Por último, o Centro Cultural Torrente Ballester é no
que se rexistra unha menor recadación media por espectador, superando os 5 € unicamente no ano 2017,
no que ascendeu ata 5,22 €.
Gráfico 91. Recadación media por espectador nas actividades con entrada de pago dos principais equipamentos
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3.1.4.5. Resumo
Para finalizar, inclúese unha táboa a modo resumo dos principais indicadores de programación cultural
referidos aos tres equipamentos analizados: Teatro Jofre, Auditorio de Ferrol e Centro Cultural Torrente
Ballester.
O número de actividades culturais nestes equipamentos foi en aumento dende o ano 2014 ata o 2019,
pasando de 134 a 176. Se ben, no ano 2018 esta cifra foi superior, situándose en 211. O número total de
espectadores experimentou variacións sen apreciarse unha tendencia clara. Con todo, os anos 2018 e
2019 son os que rexistran uns valores máis elevados, acadando os 56.547 e 50.453 espectadores,
respectivamente.
En total, en torno a unha terceira parte das actividades culturais desenvolvidas nestes equipamentos,
presentaban un caché artístico que foi asumido polo Concello de Ferrol (en 348 das 1.102 totais). O importe
en caché destes eventos ascende ata os 2.067.992 €. Pode observarse, ademais, que este importe
experimentou un progresivo aumento no período 2014-2019, dende os 259.730 € ata os 418.129 €. O gasto
medio en cachés por espectador nestes eventos é de 22 €, aproximadamente. Esta cifra mantívose estable
en torno aos 20-21 € entre os anos 2015 e 2018; se ben, no 2019 ascendeu ata os 30,26 €.
Das 1.102 actividades culturais, 481 presentaban entrada de pago, o que supón un 44%. O importe
recadado en billeteira nestes eventos ascende ata os 1.695.433 €. Os anos nos que este valor é maior é
nos anos 2018 e 2019, superando os 300.000 € en ambos casos. O ingreso medio por espectador nestas
actividades sitúase xeralmente nos 10 e os 11 €; aínda que no ano 2019 este importe alcanza os 13,69 €.
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Táboa 14. Resumo dos indicadores de programación cultural
2014

2015

2016

2017

2018

2019

134

169

200

212

211

176

41.821

39.264

49.978

38.380

56.547

50.453

54

53

68

63

62

48

Importe en caché artístico asumido polo Concello (en €)

259.730

330.571

390.947

292.180

376.434

418.129

Número de espectadores/as en actividades con caché artístico asumido
polo Concello

15.683

16.338

17.847

14.050

16.376

13.819

Gasto medio en cachés por espectador/a en actividades con caché
artístico asumido polo Concello (en €)*

16,56

20,23

21,91

20,80

22,99

30,26

74

82

97

77

87

64

Importe recadado en billeteira (en €)

232.638

291.290

287.134

204.135

325.140

355.097

Número de espectadores/as en actividades con entrada de pago

23.008

24.321

27.018

19.655

27.217

25.934

Ingreso medio en billeteira por espectador/a en actividades con entrada de
pago (en €)**

10,11

11,98

10,63

10,39

11,95

13,69

Número de actividades
Actividades totais
Número de espectadores/as
Número de actividades con caché artístico asumido polo Concello
Actividades con
caché artístico
asumido polo
Concello

Número de actividades con entrada de pago
Actividades con
entrada de pago

*Só se teñen en conta os espectadores que asisten a aquelas actividades que presentan caché artístico asumido polo Concello de Ferrol
**Só se teñen en conta os espectadores que asisten a aquelas actividades que presentan entrada de pago

P á x i n a | 65

3.2. CONSULTA PÚBLICA DIRIXIDA A AXENTES SOCIOCULTURAIS
No presente apartado recóllense datos cualitativos, obtidos a partir dun cuestionario cumprimentado coas
opinións e valoracións aportadas polas empresas e asociacións culturais de Ferrol.
En primeiro lugar, pedíaselles que valorasen o estado xeral da cultura en Ferrol con anterioridade á
situación derivada da COVID-19. Percíbese certa tendencia cara valoracións positivas, xa que as respostas
de positivo e moi positivo acadan unha porcentaxe do 54,7% das respostas, mentres que as valoracións
negativas se corresponden cun 39,8% das mesmas.
Gráfico 92. Valoración do estado xeral da cultura en Ferrol antes da situación derivada da COVID-19
52,8%

35,2%

4,6%

1,9%

Moi negativo

Negativo

Positivo

Moi positivo

5,6%

NS/NC

Fonte: Elaboración propia

Tamén se requiría da valoración do estado de cada un dos subsectores culturais en Ferrol antes da
situación derivada da COVID-19 nunha escala de 1 a 4, sendo 1 moi negativo e 4 moi positivo. Xeralmente
acadan valoracións próximas aos 2,2 puntos sobre 4, destacando de forma distanciada o da música, que
ascende ata os 2,75 puntos sobre 4. O subsector que acada unha menor puntuación con certa diferenza
sobre o resto é o do audiovisual e cultura dixital, que se sitúa nos 2 puntos sobre 4.
Gráfico 93. Valoración do estado dos subsectores culturais en Ferrol antes da situación derivada da COVID-19

Música

2,75

Libro, edición e bibliotecas

2,29

Artes plásticas e visuais

2,19

Artes escénicas

2,19

Memoria e patrimonio histórico, cultura tradicional
e popular

2,18

Audiovisual e cultura dixital

2,00

Fonte: Elaboración propia

Pedíaselles aos axentes socioculturais que valorasen nunha escala de 1 a 4 (sendo 1 moi negativo e 4 moi
positivo) unha serie de cuestións referidas aos equipamentos e espazos culturais. Apréciase certa
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tendencia a que as valoracións positivas superan moi lixeiramente ás valoracións negativas en canto á
porcentaxe acadada. Ademais, o aspecto que acada unhas valoracións máis positivas é a accesibilidade
aos equipamentos (un 63,2% das respostas se corresponden con valoracións positivas); mentres que o
funcionamento dos mesmos obtén unhas valoracións máis negativas.
Gráfico 94. Valoracións dos equipamentos e espazos socioculturais en Ferrol

Accesibilidade aos centros culturais, centros cívicos, teatros,
museos, bibliotecas, etc. (baños e espazos adaptados,
ramplas, ascensores e elevadores, sinaléctica...)

7,4%

Funcionamento dos centros culturais, centros cívicos,
teatros, museos, bibliotecas, etc. (horarios, atención ofrecida,
oferta de actividades, reserva de espazos...)

9,8%

Instalacións dos centros culturais, centros cívicos, teatros,
museos, bibliotecas, etc. (cantidade, capacidade, variedade
de espazos e servizos...)

3,7%

1

2

3

29,5%

51,6%

44,1%

11,6%

44,1%

41,1%

47,7%

2,0%

7,5%

4

Fonte: Elaboración propia

Consultábaselles sobre unha serie de cuestións referidas ao tecido de axentes socioculturais, as cales
debían valorar nunha escala de 1 a 4. A tendencia xeral é que as valoracións negativas superan
lixeiramente ás valoracións positivas, tendencia que se dá nos seguintes aspectos: variedade e calidade
da escena artística; actividade e oferta dende o sector privado, e actividade e oferta sociocultural dende o
tecido asociativo. Se ben, destaca claramente como aspecto valorado de forma maioritariamente negativa
o referido á situación laboral das e dos traballadores do sector sociocultural e artístico; pois case o 90%
dos axentes consideran que esta situación é negativa ou moi negativa.
Gráfico 95. Valoración do tecido de axentes socioculturais en Ferrol

Situación laboral das e dos traballadores do sector
sociocultural e artístico

50,0%

Variedade e calidade da escena artística 8,9%

47,5%

Actividade e oferta dende o sector privado da cultura
12,0%
(empresas e artistas)

Actividade e oferta sociocultural dende o tecido asociativo

1

58,0%

7,7%

2

37,8%

44,2%

3

11,0% 1,2%

37,6%

25,0%

40,4%

5,9%

5,0%

7,7%

4

Fonte: Elaboración propia

Pedíaselles unha valoración nunha escala de 1 a 4 sobre unha serie de cuestións referidas ao patrimonio
histórico-cultural e á oferta educativa en materia artística e cultural en Ferrol. As valoracións caracterízanse
por predominar aquelas de tipo negativo, pois polo xeral para cada unha das cuestións en torno a 3 de cada
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4 respostas se corresponden con negativa ou moi negativa. Ademais, o aspecto que obtén unha valoración
máis negativa é o referido ao aproveitamento socioeconómico do patrimonio histórico-cultural, pois só un
6,1% das respostas son positivas.
Gráfico 96. Valoración do patrimonio histórico-cultural e oferta educativa en materia artístico-cultural en Ferrol
Oferta educativa en materia artística e cultural (graos de
Formación Profesional, graos e mestrados universitarios,
cursiños e obradoiros, cursos en conservatorios ou escolas…

36,5%

Grao de desenvolvemento do turismo cultural (Camiño
Inglés, turismo industrial e militar, Ferrol da Ilustración...)

24,0%

Aproveitamento socioeconómico do patrimonio históricocultural

3

1,0%

22,0%

52,0%

30,3%

2

21,9%

53,0%

41,8%

Protección do patrimonio histórico-cultural

1

40,6%

50,5%

1,0%

6,1%

18,2%

1,0%

4

Fonte: Elaboración propia

A continuación, debían valorar unha serie de cuestións referidas á oferta e á xestión cultural dende a
administración pública, como son a diversidade da programación, a calidade, a difusión ou as medidas para
facilitar o acceso. As valoracións obtidas por todos estes aspectos contemplados son moi similares entre
si, en tanto que habitualmente en torno a unha de cada tres respostas son positivas. As medidas para
facilitar o acceso á cultura (como poden ser abonos ou diversidade de horarios) e a comunicación da oferta
cultural municipal (redes sociais, puntos informativos, etc.) destacan por presentar unha maior cantidade
de respostas correspondentes á categoría moi negativa: un 32,0 e un 26,9%, respectivamente.
Gráfico 97. Valoración da oferta e xestión cultural dende a administración municipal de Ferrol
Medidas para facilitar o acceso á cultura (abonos, descontos,
diversidade de horarios...)

32,0%

Comunicación da oferta cultural municipal (redes sociais e
web do Concello, puntos informativos, newsletters...)

26,9%

Oferta cultural dirixida a diferentes públicos (infantil, xuvenil,
10,5%
maiores...)

1

61,2%

18,3%

2

3

46,2%

61,0%

Diversidade da programación cultural municipal (concertos,
danza, teatro, contacontos, conferencias, proxeccións de 8,7%
cine...)
Grao de calidade e innovación na programación cultural
municipal

51,5%

54,8%

14,4%

2,1%

25,0%

1,9%

27,6%

1,0%

29,1%

1,0%

25,0%

1,9%

4

Fonte: Elaboración propia

Posteriormente, de forma parecida á pregunta anterior, consultábaselles sobre outra serie de cuestións
referidas á oferta e xestión cultural dende a administración municipal de Ferrol, que neste caso estaban
máis relacionadas coa presenza de artistas noveis, de artistas locais, de mulleres e da cultura e lingua
galegas na programación cultural, así como sobre a descentralización desta oferta. Apréciase certa
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heteroxeneidade nas respostas. Desta forma, a presenza da lingua e cultura galegas e das mulleres na
programación cultural municipal son as cuestións que presentan unhas valoracións máis positivas; pois en
torno a un 50-60% das respostas se corresponden coas categorías positiva e moi positiva. Pola contra, o
resto de aspectos presentan unhas valoracións predominantemente negativas, especialmente a
descentralización da oferta cultural municipal nos barrios e parroquias, na que máis dun 85% das respostas
se corresponden coas categorías negativa e moi negativa.
Gráfico 98. Valoración da oferta e xestión cultural dende a administración municipal de Ferrol
Descentralización da oferta cultural municipal nos barrios e
parroquias

37,3%

Presenza de artistas noveis e novos talentos na
programación cultural municipal

32,3%

Presenza de artistas locais na programación cultural
municipal

1

2

32,1%

3

20,8%

40,0%

40,8%

Presenza da lingua e da cultura galega na programación
7,5%
cultural municipal

13,7%

44,8%

29,0%

Presenza e protagonismo das mulleres na programación
7,1%
cultural municipal

49,0%

2,1%

27,0%

40,8%

44,3%

4,0%

11,2%

16,0%

4

Fonte: Elaboración propia

Tamén se solicitou aos axentes socioculturais que valorasen, nunha escala do 1 ao 4, unha serie de factores
referidos ao financiamento público do ámbito cultural por parte do Concello de Ferrol. En todos os aspectos
contemplados percíbese que as respostas negativas superan en número ás respostas positivas, xeralmente
en torno a un 80% se corresponden coas categorías negativa e moi negativa. Así mesmo, son
especialmente negativas as valoracións no referido ás axudas ao tecido profesional en comparación co
tecido asociativo.
Gráfico 99. Valoración do financiamento público do ámbito cultural por parte do Concello de Ferrol

Axudas e subvencións para artistas, empresas e profesionais

42,7%

42,7%

Axudas e subvencións para o emprendemento profesional no
sector cultural

41,6%

45,5%

Axudas e subvencións a iniciativas socioculturais no ámbito
do asociacionismo

1

Fonte: Elaboración propia
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3
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A última temática que se solicitou que se valorase por parte dos axentes socioculturais é a colaboración
entre entidades. A este respecto as valoracións son moi heteroxéneas, apreciándose que en torno a un
40% das respostas se corresponden coas categorías positiva e moi positiva.
Gráfico 100. Valoración da colaboración entre axentes socioculturais en Ferrol

Colaboración doutros axentes socioculturais coa entidade ou
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15,5%

Colaboración do Concello coa entidade ou empresa da que
formas parte
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2
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Fonte: Elaboración propia

De forma aberta, pedíaselles aos axentes socioculturais que mencionasen os acontecementos
socioculturais que entendían de maior relevancia. No seguinte gráfico recóllense aqueles que obtiveron un
maior número de respostas, destacando principalmente a Semana Santa. Tamén acadaron un número
considerable de respostas as Meninas de Canido, a Festa das Pepitas, as Festas patronais e o Concurso
Internacional de Piano. En menor medida, detectouse un número considerable de respostas en relación á
Semana de Poesía Salvaxe e o Festival de Artes Escénicas Fóra do Mapa.
Gráfico 101. Principais acontecementos socioculturais en Ferrol
Semana Santa
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Festa das Pepitas
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Fonte: Elaboración propia

5
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Os axentes socioculturais escolleron os equipamentos e espazos culturais de maior importancia para Ferrol.
No seguinte gráfico inclúense aqueles equipamentos que obtiveron un maior número de respostas.
Destacan o Teatro Jofre, o Centro Cultural Torrente Ballester e o Auditorio de Ferrol. Outros equipamentos
que recibiron un número considerable de respostas son os Centros Cívicos de Canido e de Caranza, a
Biblioteca Municipal, e o Ateneo Ferrolán.
Gráfico 102. Principais equipamentos e espazos culturais en Ferrol
Teatro Jofre

63

Centro Cultural Torrente Ballester

50

Auditorio de Ferrol

42

Centro Cívico de Canido
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Biblioteca Municipal
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Ateneo Ferrolán

7

Centro Cultural Carvalho Calero

5

Exponav

4

Cinema Dúplex

4

Fonte: Elaboración propia

En relación ás principais necesidades, os aspectos detectados como prioritarios son os seguintes:









Necesidade de apoio aos axentes socioculturais locais, tanto do tecido asociativo como do tecido
profesional (empresas, creadores, artistas, etc.)
Falta dunha planificación estratéxica e dun proxecto de continuidade por parte da Administración
Pública local
Eivas na colaboración e coordinación entre axentes socioculturais
Necesidade de descentralización da actividade e dinamización sociocultural en barrios e
parroquias
Eivas na difusión e promoción da oferta e programación cultural
Necesidade de adaptar os equipamentos e as actividades culturais co fin de garantir a
accesibilidade universal
Escaso aproveitamento dos espazos e equipamentos culturais, fundamentalmente polas
dificultades de uso dos mesmos por parte das entidades locais
Necesidade dunha oferta e programación cultural estable e máis variada, dirixida a diferentes
públicos e relacionada coas diferentes disciplinas artísticas

De forma similar á anterior pregunta, consultábaselles aos axentes socioculturais sobre as principais
potencialidades que perciben para a cultura en Ferrol. Destacan as seguintes:





Existencia dun patrimonio histórico e cultural moi rico e diverso: lugares de interese arqueolóxico,
Ferrol da Ilustración, fortalezas defensivas, patrimonio industrial e militar, modernismo, etc.
Cantidade e diversidade de axentes socioculturais (tanto do tecido asociativo como do profesional)
con vontade e talento
Existencia de iniciativas de éxito impulsadas polos axentes socioculturais locais
Multitude de equipamentos e espazos culturais (tanto cubertos como ao aire libre) nos que
desenvolver actividade cultural: Centro Cultural Torrente Ballester, Teatro Jofre, Cinema Duplex,
Castelo de San Felipe, Antigo Hospicio, prazas e rúas, etc.

P á x i n a | 71



Vontade por parte da Área de Cultura do Concello de Ferrol para a recuperación e mellora da
situación da cultura no municipio
Ampla oferta e programación cultural, especialmente no subsector da música

Por último, ofrecíaselles aos axentes culturais a posibilidade de incluír calquera comentario, proposta ou
cuestión que non foran abordadas no cuestionario. Aquelas propostas que aparecen cunha maior
frecuencia son as seguintes:













Apostar por unha oferta e programación cultural máis variada, dirixida a diferentes públicos e das
distintas disciplinas artísticas
Apoiar aos axentes socioculturais locais (tanto do tecido asociativo como do profesional) mediante
a súa contratación en eventos culturais; a súa visibilización e promoción; facilidades de acceso no
uso de equipamentos e espazos culturais, ou a dotación de axudas –especialmente de carácter
competitivoApostar por unha difusión centralizada (por exemplo, mediante a creación dunha páxina web) de
toda a oferta cultural: tanto da programación organizada pola Administración Pública local como
do resto de axentes socioculturais
Favorecer a colaboración e coordinación entre axentes socioculturais
Elaborar un plan estratéxico que oriente a política municipal e a programación e oferta cultural no
medio prazo, aportando continuidade e estabilidade ao sector
Crear un órgano de participación en materia cultural formado polos diferentes axentes do tecido
asociativo e do profesional
Fomentar a inclusión e accesibilidade aos equipamentos e ás actividades culturais, non só como
espectadores, senón tamén como profesionais e artistas
Apostar pola descentralización da actividade cultural en barrios e parroquias
Recuperar, rehabilitar, divulgar e poñer en valor o patrimonio histórico e cultural
Ampliar a oferta de educación e formación cultural, tanto no ensino regrado como non regrado,
por exemplo mediante a creación de residencias artísticas ou escolas municipais das diferentes
disciplinas
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3.3. CONSULTA PÚBLICA DIRIXIDA Á CIDADANÍA
No presente apartado inclúense os resultados obtidos a partir da opinión da cidadanía de Ferrol. Estas
valoracións enriquecen en gran medida a análise do sector cultural.
O seu grao de satisfacción coa oferta cultural en Ferrol con anterioridade á situación derivada da COVID19, ten unhas valoracións moi heteroxéneas, en tanto que aproximadamente un terzo das persoas
participantes na consulta afirmaron estar nada ou pouco satisfeitas coa oferta cultural; outro terzo afirmou
estar algo satisfeito, e por último o terzo restante escolleu as opcións de bastante e moi satisfeito.
Gráfico 103. Grao de satisfacción coa oferta cultural en Ferrol antes da situación derivada da COVID-19
33,7%
28,9%
22,5%
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Nada satisfeito/a
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Algo

Bastante

Moi satisfeito/a

Fonte: Elaboración propia

En seguinte lugar, pedíaselles ás persoas participantes que indicasen aqueles equipamentos e espazos
culturais aos que asistiron con maior frecuencia nos últimos 5 anos. No seguinte gráfico contémplanse
aqueles espazos que recibiron un maior número de respostas, no que destaca especialmente o Teatro
Jofre. Tamén acadan un número elevado de respostas o Auditorio de Ferrol, espazos ao aire libre, o Centro
Cultural Torrente Ballester e o Cinema Duplex. Ademais dos contemplados no gráfico, incluíanse outros
espazos que recibiron un número menor de respostas, como son: os centros cívicos de Canido e de
Caranza, museos ou salas de exposición, entre outros.
Gráfico 104. Espazos e equipamentos aos que asistiu con maior frecuencia nos últimos 5 anos
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Fonte: Elaboración propia
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A actividade máis relevante son os concertos e outras actividades musicais, pois foi seleccionada por en
torno a tres cuartas partes das persoas participantes. Outras actividades e eventos que tamén se perciben
como relevantes son as obras de teatro; o cine e audiovisual, e as festividades e feiras.
Gráfico 105. Actividades culturais en Ferrol de maior importancia
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Fonte: Elaboración propia

Máis dun 80% da poboación enquisada considera como bastante ou moi importante para o municipio a
posible declaración de Patrimonio da Humanidade, destacando o número de respostas correspondentes a
moi importante, que supoñen un 61,0% do total.
Gráfico 106. Grao de importancia da declaración de Ferrol como Patrimonio da Humanidade
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Fonte: Elaboración propia

A principal motivación para asistir en maior medida a actividades culturais, é a difusión de actividades (por
exemplo, mediante cartelería, correo electrónico, aplicacións de mensaxería, etc.), a cal foi seleccionada
por en torno ao 70%. En menor medida, outros motivos que foron seleccionados por un número amplo de
persoas foron: actividades relacionadas coas súas necesidades e intereses; a gratuidade de actividades, e
horarios que favorezan a conciliación.
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Gráfico 107. Motivos que facilitarían en maior medida asistir a actividades culturais
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correo electrónico ou aplicacións de mensaxería, presenza…

69,9%

Actividades relacionadas coas miñas necesidades ou
intereses

50,3%

Gratuidade das actividades

44,5%

Horarios que favorezan a conciliación

34,9%

Actividades culturais preto da miña residencia

18,5%

Lugares cunha boa conexión de transporte público
Existencia de cambiadores, zonas de lactancia ou servizos
de canguraxe

13,5%
3,1%

Fonte: Elaboración propia

Ao respecto da accesibilidade universal, preguntábaselles ás persoas participantes na consulta sobre as
principais dificultades que percibían para acadar este principio e dereito nos equipamentos, espazos e
actividades culturais. As tres dificultades que acadaron un maior número de respostas, con valores
lixeiramente superiores ao 40%, foron a falta de adaptación das actividades culturais e artísticas á
diversidade funcional (por exemplo mediante intérpretes de lingua de signos ou subtítulos); as dificultades
nos desprazamentos aos equipamentos (por exemplo, debido á falta de prazas para persoas con
mobilidade reducida ou presenza de beirarrúas estreitas nas proximidades dos equipamentos), e a
existencia de barreiras arquitectónicas nos mesmos (por exemplo, por falta de ramplas ou de ascensores).
Gráfico 108. Principais dificultades para acadar unha accesibilidade universal nos equipamentos, espazos e
actividades culturais de Ferrol
Falta de adaptación das actividades culturais e artísticas á
diversidade funcional (intérpretes de lingua de signos,
subtítulos, audiodescricións, etc.)
Dificultades nos desprazamentos aos equipamentos (falta de
prazas para persoas con mobilidade reducida, falta de liñas
de transporte público, beirarrúas estreitas)

43,7%

41,3%

Existencia de barreiras arquitectónicas (falta de ramplas,
ascensores, portas dobres, etc.)

40,0%

Falta de equipamentos adaptados á diversidade funcional
(espazos para cadeiras de rodas, primeira fila reservada,
bucle magnético, etc.)

25,7%

Sinalización deficiente para determinadas capacidades
visuais ou auditivas (braille, pictogramas, letra lexible, etc.)

25,1%

Falta de baños adaptados a persoas con mobilidade reducida

Fonte: Elaboración propia

14,9%
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3.4. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADE
Na seguinte táboa recóllese un resumo das principais cuestións tratadas nas entrevistas, clasificando os
factores a mellorar e as oportunidades que se consideran relevante aproveitar ou potenciar.
Táboa 15. Principais necesidades e potencialidades detectadas nas entrevistas en profundidade

NECESIDADES DETECTADAS























Infrautilización dos espazos e equipamentos
culturais
Carencias nas dotacións técnicas dos
equipamentos das entidades asociativas
Insuficiencia do financiamento e recursos
económicos, especialmente no referido ás
convocatorias de subvencións de tipo competitivo
Falta de coordinación entre axentes socioculturais
Eivas na comunicación entre Concello e axentes
socioculturais
Falta de coordinación entre Concellos da comarca
Escaso apoio aos axentes socioculturais por parte
da administración pública
Concepción
das
concellerías
como
compartimentos estancos sen unha perspectiva
integral e con transversalidade
Falta dunha planificación estratéxica que oriente as
políticas culturais
Falta de continuidade de proxectos de éxito por
motivos políticos
Eivas na difusión e divulgación da actividade
cultural, así como necesidade dun portal telemático
onde se recollan todas as actividades, recursos e
axentes culturais
Concepción das disciplinas artísticas como
compartimentos estancos
Falta de escolas e obradoiros municipais, así como
dunha residencia artística e técnica
Necesidade de promocionar a educación cultural
dirixida á cidadanía
Necesidade de implicación dos centros educativos
Perda e deterioro do patrimonio, especialmente do
inmaterial
Descoñecemento de determinadas figuras,
eventos e elementos patrimoniais de importancia
Existencia de maiores carencias nas parroquias
rurais
Necesidade de creación dun Consello Municipal da
Cultura

Fonte: Elaboración propia

POTENCIALIDADES PERCIBIDAS














Multitude de equipamentos e espazos culturais de
calidade e con amplas potencialidades
Existencia de espazos na rúa con potencial para
realizar actividades culturais, así como a
posibilidade de empregar o porto e a ría
Creación da figura de técnico municipal en cultura
Existencia dun tecido cultural amplo e diverso
Calidade, talento e vontade dos axentes
socioculturais
Programación e oferta cultural variada que conta
con eventos de gran relevancia
Experiencia de eventos e actividades culturais de
éxito xa realizadas e replicables
Presenza de centros educativos con estudos en
materia artística e cultural, incluíndo a Facultade
de Humanidades e Documentación
Patrimonio histórico-cultural, tanto material como
inmaterial, de gran valor e con altos potenciais
Auxe de novas formas de turismo, contando con
elementos atractores
Boa resposta e implicación da cidadanía ante a
convocatoria de eventos culturais
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4. PRINCIPAIS
NECESIDADES E
POTENCIALIDADES
DETECTADAS
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4. PRINCIPAIS

NECESIDADES E POTENCIALIDADES DETECTADAS NO PROCESO DE

PARTICIPACIÓN
A partir da análise realizada sobre os resultados obtidos dende as diferentes técnicas de investigación e
participación, o equipo técnico realizou unha síntese tanto das necesidades como das potencialidades
detectadas segundo diferentes bloques temáticos. A continuación, reflíctense as matrices que recollen
estes factores.
Táboa 16. Principais necesidades e potencialidades detectadas en relación a equipamentos e espazos culturais

Equipamentos e espazos culturais
NECESIDADES DETECTADAS







Escaso aproveitamento dalgúns
equipamentos e espazos culturais
Falta de difusión e visibilidade (por
exemplo sinaléctica) dos equipamentos
Deterioro de elementos patrimoniais de
importante valor cultural
Carencias de medios tecnolóxicos, técnicos
e de recursos humanos
Custe das taxas ás asociacións para o uso
de equipamentos municipais
Eivas que impiden a accesibilidade
universal

OPORTUNIDADES PERCIBIDAS








Cantidade e variedade de equipamentos e
espazos culturais, tanto públicos como
privados
Excelentes recursos humanos e técnicos
nos principais espazos culturais
Existencia de espazos ao aire libre con
potencial cultural
Potencial aproveitamento socioeconómico
e cultural do patrimonio material e
inmaterial
Candidatura a Patrimonio da Humanidade
como oportunidade

Fonte: Elaboración propia
Táboa 17. Principais necesidades e potencialidades detectadas en relación ao ámbito asociativo e profesional

Ámbito asociativo e profesional
NECESIDADES DETECTADAS






Baixo coñecemento e cooperación entre os
axentes socioculturais
Precariedade laboral no eido cultural
Excesivo peso do voluntarismo cultural
Eivas formativas en diversas disciplinas
Sensación dunha baixa autoestima
comunitaria e cidadá

OPORTUNIDADES PERCIBIDAS







Fonte: Elaboración propia

Variedade e diversidade de axentes
socioculturais
Existencia de iniciativas exitosas
impulsadas polo tecido asociativo e
profesional
Calidade e talentos dos axentes, dando
lugar a unha importante escena cultural e
artística
Predisposición á colaboración e á xeración
de sinerxías
Cultura de base como motor de
desenvolvemento socioeconómico
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Táboa 18. Principais necesidades e potencialidades detectadas en relación ao ámbito público

Ámbito público
NECESIDADES DETECTADAS








Eivas de coordinación entre Concello e
axentes socioculturais
Escaso apoio e recoñecemento
institucional aos/ás creadores/as e ao
tecido asociativo cultural
Escaseza de persoal na área de cultura
municipal
Orzamentos baixos, especialmente en
subvencións de concorrencia competitiva
Falta de liderado e planificación da acción
pública
Baixa colaboración entre os Concellos da
área urbana

OPORTUNIDADES PERCIBIDAS









Oferta formativa cultural existente (ciclos
formativos, graos universitarios, mestrados,
conservatorio de música, etc.)
Existencia de liñas de axudas en materia
cultural por parte das Administracións
Aproveitamento do Campus Universitario
por parte dos axentes socioculturais e da
cidadanía
Existencia dun técnico con experiencia na
área municipal de Cultura
Capacidade creativa e riqueza histórica
cultural como marca de cidade
Posibilidade de iniciar unha visión
estratéxica en materia cultural

Fonte: Elaboración propia
Táboa 19. Principais necesidades e potencialidades detectadas en relación á oferta e programación cultural

Oferta e programación cultural
NECESIDADES DETECTADAS








Eivas na promoción e difusión da oferta e
programación cultural
Falta de accións de descentralización nas
parroquias da programación cultural
Duplicidades e “contraprogramación”
involuntaria de eventos e actividades
culturais
Pouca presenza de artistas locais
(veteranos/as e noveis) na programación
cultural municipal
Necesidade de diversificar a oferta e
favorecer a innovación cultural

Fonte: Elaboración propia

OPORTUNIDADES PERCIBIDAS







Ampla oferta cultural, tanto dende as
entidades profesionais como amadoras
Eventos culturais de calidade na cidade
Público participativo e con interese nas
actividades culturais
Oportunidade de uso de medios
telemáticos para a realización de
actividades e eventos
Existencia de canles e medios de
divulgación da oferta cultural
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5. A MODO DE SÍNTESE
Neste capítulo realízase unha síntese das principais conclusións extraídas dos datos recollidos no presente
estudo.

5.1. RADIOGRAFÍA
5.1.1.

EMPREGO CULTURAL

A nivel galego, a cultura ten un peso relativo na economía que supón en torno a un 3% dos postos de
traballo, así como sobre un 2,5% da produción e do Valor Engadido Bruto. A evolución dos postos de
traballo no eido cultural sufriu un descenso dende o ano 2008 ata o 2014, momento no que experimenta un
considerable ascenso, superando en 2018 os 37.000 empregos. Pola súa parte, a produción a prezos
básicos e o Valor Engadido Bruto experimentan cambios máis lixeiros nese período.
A comarca de Ferrol, no que se refire tanto no Valor Engadido Bruto como na aportación do sector cultural
ao Produto Interior Bruto, acada valores similares ás comarcas de Ourense, Lugo e Pontevedra, é dicir
aquelas que presentan un tamaño poboacional similar.
A nivel municipal, en canto á porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social en ramas de actividade cultural
con respecto ao total, Ferrol presenta uns valores lixeiramente superiores á media galega (1,6%), pero
inferiores aos que presentan as grandes cidades. Destas aproximadamente 300 afiliacións, dúas terceiras
partes se corresponden con actividades económicas referidas a edición; artes gráficas e reprodución de
soportes gravados, e publicidade. Ferrol destaca como a cidade galega con menor número de empresas
culturais por cada 1.000 habitantes, sendo 1,8; mentres que a meirande parte das cidades se atopan en
torno ás 3 empresas culturais por cada 1.000 habitantes.
Pode observarse un lixeiro descenso no número de empresas e profesionais en Ferrol dende o 2009 ata o
2015, pasando de 107 a 89; mentres que a partir de 2015 se experimenta un considerable aumento deste
indicador ata situarse en 117 no 2019. Este aumento do número de empresas culturais está claramente
relacionado cunha tendencia a que estas actividades económicas teñan un menor número de traballadores.
Neste senso, destacar que todas son microempresas, supoñendo un 88% do total as que están entre 0 e 2
persoas asalariadas.
5.1.2.

TECIDO ASOCIATIVO

Outro aspecto analizado no presente estudo é o tecido asociativo activo en materia cultural. Detectouse un
elevado número de entidades asociativas culturais, concretamente 114, destacando a presenza de 45
entidades dedicadas principalmente á música, que supoñen un 40% do total. A meirande parte destas
entidades teñen o seu domicilio social e/ou ámbito de actuación en contornas urbanas, mentres que só en
torno a un 15% se sitúan no rural.
5.1.3.

GASTO MUNICIPAL EN CULTURA

Segundo o Ministerio de Hacienda, o orzamento municipal destinado a cultura representa cada ano
aproximadamente entre un 6 e un 7% do orzamento total do Concello de Ferrol, situándose en liñas xerais
en torno aos 3 millóns de euros. Destes orzamentos, un 40% designaríase a equipamentos culturais e
museos. Porén, o gasto liquidado en cultura é para cada ano inferior ao presuposto municipal que se prevía
a esta área. Entre os anos 2014 e 2019 sitúase, en liñas xerais, en torno aos 2 millóns de euros, o que
representa sobre un 4% do total liquidado polo Concello de Ferrol. Para o ano 2019, o gasto liquidado en
cultura tradúcese en 33,21 € por habitante. Case dúas terceiras partes deste gasto liquidado correspóndese
á partida referida a equipamentos culturais e museos.
Tamén se analizaron datos referidos ás subvencións concedidas polo Concello de Ferrol en materia
cultural, tanto as de concorrencia competitiva como as nominativas. Entre os anos 2014 e 2019, os importes
concedidos en subvencións competitivas de cultura sitúanse entre os 45.000 e os 50.000 €; observándose
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un progresivo descenso do número de entidades beneficiarias. As subvencións nominativas supoñen uns
importes maiores que as competitivas, situándose en valores próximos aos 100.000 € para cada ano;
mentres que o número de entidades beneficiarias é menor (entre 4 e 6 por cada anualidade).
5.1.4.

TURISMO CULTURAL

Atendendo ás consultas realizadas nas Oficinas de Turismo do municipio, percíbese unha elevada
estacionalización do turismo, estando concentrado nos meses de verán e na Semana Santa. É de destacar
que o patrimonio e os museos se atopan entre os motivos da consulta nun 40% das ocasións. Un aspecto
salientable é o aumento do número de peregrinos que realizan o Camiño Inglés partindo dende Ferrol, pois
pasou de 1.223 no ano 2008 ata case 16.000 en 2019, sendo clave o aumento de peregrinos de
procedencia estranxeira (no ano 2019 representan dúas terceiras partes).
5.1.5.

EQUIPAMENTOS E ESPAZOS CULTURAIS

O municipio de Ferrol conta con 21 bibliotecas e arquivos; das cales o 60 % son de titularidade pública
(Concello, UDC e outras institucións públicas) e das de titularidade privada destacan as pertencentes a
asociacións e fundacións. Tamén se dispón de 19 centros culturais e sociais; un cine; cinco galerías de arte
e salas de exposición; 11 museos e centros de interpretación, dous equipamentos na categoría de teatros,
auditorios e similares. Ademais, figura un total de 8 elementos patrimoniais declarados como Ben de
Interese Cultural, tratándose de 7 monumentos e un conxunto histórico: o Barrio da Magdalena. Cabe dicir
que a meirande parte destes elementos patrimoniais foron declarados como BIC nos anos 90 do século
pasado.
5.1.6.

HÁBITOS CULTURAIS

Segundo a enquisa de ocio e hábitos culturais do IGE, en torno a un 40% da cidadanía ferrolá asiste algunha
vez ao mes ou algunha vez ao ano aos eventos e espazos culturais consultados, como son: espectáculos
musicais, cine, teatro, exposicións, museos, etc. Por idade, percíbese unha maior frecuencia de asistencia
a eventos e espazos culturais por parte dos grupos de poboación de menor idade, mentres que os maiores
de 65 anos destacan como o grupo con menos hábitos culturais.
Ao respecto das prácticas culturais, un 61% da poboación ferrolá afirma ler, mentres que outras actividades
culturais (como por exemplo tocar un instrumento, facer teatro ou realizar actividades propias das artes
plásticas –como pintura ou fotografía-) son realizadas por menos do 10% da cidadanía. Por idade,
percíbese unha certa tendencia segundo a cal a maior idade menos porcentaxe de poboación realiza estas
actividades.
Segundo o nivel de estudos rematados, existe unha gran diferenza entre grupos, de forma que se percibe
unha clara tendencia segundo a cal a maior nivel de estudos, maior participación en actividades de ocio de
carácter cultural. Isto tamén está relacionado en parte co factor idade, en tanto que os grupos que contan
unicamente con estudos primarios e inferior son habitualmente os de maior idade.
5.1.7.

USO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

Tamén se realizou unha análise ao respecto do acceso a medios de comunicación e emprego das
tecnoloxías da información e da comunicación. Destácase o uso da televisión, pois case a totalidade da
cidadanía ferrolá a ve diariamente ou dúas ou máis veces á semana. Con respecto ás novas tecnoloxías
da información e da comunicación, en torno ao 70% da cidadanía dispón nos seus fogares de conexión a
internet e de teléfono móbil con capacidade de acceso a internet.
5.1.8.

EMPREGO DA LINGUA GALEGA

Ferrol é unha das grandes cidades galegas con menor proporción de galegofalantes. Así, de forma parecida
a Vigo e A Coruña, só en torno ao 15% da cidadanía fala en galego sempre ou máis en galego que en
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castelán. Ademais, percíbese unha tendencia nos últimos anos segundo a cal cada vez é maior a
proporción da poboación que fala unicamente en castelán, pasando do 43% ao 53% entre 2008 e 2018.
Outro aspecto a ter en conta neste sentido é que o grupo de poboación no que é máis empregada a lingua
galega é o de maiores de 65 anos (en torno a unha terceira parte desta poboación fala sempre en galego
ou máis en galego que en castelán).
5.1.9.

FORMACIÓN EN RAMAS ARTÍSTICO-CULTURAIS

Actualmente dous institutos ofrecen o bacharelato de artes, contando cun total de 151 alumnos e alumnas
matriculadas nestes estudos no curso actual. Tamén, nos centros educativos do municipio ofrécense un
total de 6 ciclos de Formación Profesional (entre básica, media e superior), nos que se conta en torno a
240 persoas matriculadas no curso actual. Por último, no ámbito universitario cóntase con catro graos e
tres mestrados relacionados coa arte e a cultura, destacando a relevancia da Facultade de Humanidades
e Documentación da UDC. Un total de 272 estudantes están matriculados no curso 2020/2021 nestes
graos, e 70 nos mestrados.
5.1.10. PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES CULTURAIS
Con respecto ás actividades que se desenvolven nas principais programacións e equipamentos culturais,
cóntase no presente estudo, fundamentalmente, con datos relacionados coas celebradas no Teatro Jofre,
no Auditorio de Ferrol e no Centro Cultural Torrente Ballester. Esta información refírese a espectáculos
como concertos, obras de teatro, actuacións cómicas, conferencias literarias ou similares. Polo tanto, non
se teñen en conta, por exemplo, exposicións artísticas.
Entre os anos 2014 e 2019 advírtese un aumento do número de actividades culturais celebradas por ano,
pasando de 134 a 176; se ben o máximo produciuse no 2018, con 211. O número total de espectadores
experimentou variacións sen apreciarse unha tendencia clara. En total, en torno a unha terceira parte das
actividades culturais desenvolvidas nestes equipamentos, presentaban un caché artístico que foi asumido
polo Concello de Ferrol. Percíbese un aumento do importe referido a este caché artístico no período
analizado, dende os 259.730 € ata os 418.129 €. O gasto medio en cachés por espectador nestes eventos
sitúase próximo aos 21 €; se ben, no ano 2019 este importe acadou os 30,26 €. Das 1.102 actividades
culturais desenvolvidas no período 2014-2019, 481 presentaban entrada de pago, o que supón un 44%. O
importe recadado en billeteira nestes eventos ascende ata os 1.695.433 €. O ingreso medio por espectador
en actividades con entrada de pago sitúase anualmente entre os 10 e os 11 €, acadando un valor superior
no ano 2019, con 13,69 €.

5.2. PARTICIPACIÓN PÚBLICA
5.2.1.

NECESIDADES E POTENCIALIDADES PERCIBIDAS POLOS AXENTES SOCIOCULTURAIS

Neste apartado recóllense as principais valoracións e opinións detectadas nas diferentes vías de
participación destinadas aos axentes socioculturais, que son: os encontros participativos, a consulta pública
dirixida a axentes culturais e entrevistas en profundidade.
En canto ao estado xeral da cultura con anterioridade á situación derivada da COVID-19, as valoracións
realizadas polos axentes culturais da cidade, son moi diverxentes, pero superan as positivas ás negativas.
Por subsectores culturais e disciplinas artísticas, o da música é o que recibe unha valoración máis positiva.
Os equipamentos e espazos socioculturais son un dos aspectos mellor apreciados, valorándose
positivamente cuestións como as instalacións ou o funcionamento destes espazos. Tamén, en liñas xerais,
valóranse de forma positiva os aspectos referidos ao tecido de axentes socioculturais, tanto do eido
asociativo como do profesional e empresarial. Pola contra, aspectos como o patrimonio histórico-cultural, a
oferta educativa en materia artístico-cultural e a oferta e xestión cultural dende a administración municipal
de Ferrol, as respostas que optan por unha valoración negativa predominan fronte ás positivas. No que se
refire ao financiamento, as valoracións son especialmente negativas, tendo maior peso as respostas
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correspondentes a moi negativo para aspectos como, por exemplo, as axudas e subvencións para artistas,
empresas e profesionais da cultura.
As principais necesidades que se detectan en xeral nas diferentes vías de participación dirixidas a axentes
socioculturais son as seguintes:


Infrautilización dos espazos e equipamentos culturais



Necesidade de apoio económico a axentes socioculturais



Eivas na promoción e difusión da oferta e programación cultural



Necesidade de planificación das políticas culturais



Eivas na coordinación entre axentes socioculturais



Escasa descentralización da cultura entre parroquias e barrios



Deterioro de elementos patrimoniais de importante valor cultural

Por outra banda, as principais potencialidades que se perciben son as seguintes:


Variedade, calidade e talento de axentes socioculturais



Presenza de patrimonio histórico-cultural de gran valor e potencial



Multitude de equipamentos e espazos culturais



Ampla oferta formativa cultural e artística existente



Programación e oferta cultural variada que conta con eventos de gran relevancia

En canto aos acontecementos socioculturais, os axentes consideran que aqueles de maior relevancia no
municipio son os seguintes: a Semana Santa, as Meninas de Canido, a Festa das Pepitas, as festas
patronais e o Concurso Internacional de Piano.
5.2.2.

NECESIDADES E POTENCIALIDADES PERCIBIDAS POLA CIDADANÍA

Con relación ao grao de satisfacción da cidadanía coa oferta cultural en Ferrol con anterioridade á situación
derivada da COVID-19, percíbese unha ampla heteroxeneidade, en tanto que un terzo das persoas que
responderon a consulta afirman estar pouco ou nada satisfeito; outro terzo di estar algo satisfeito, e
finalmente outra terceira parte afirma estar bastante ou moi satisfeito.
En canto á asistencia da cidadanía a espazos e equipamentos culturais, destacan fundamentalmente o
Teatro Jofre e o Auditorio de Ferrol. Tamén boa parte das persoas enquisadas afirman asistir con frecuencia
ao Centro Cultural Torrente Ballester, ao Cinema Dúplex e a espazos ao aire libre.
Para o conxunto das persoas enquisadas as actividades culturais máis relevantes resultan os concertos e
outras actividades musicais, pois foron seleccionadas por tres cuartas partes delas. En seguinte lugar e por
orde segundo número de respostas, tamén se entenden como relevantes as seguintes: obras de teatro;
cine e audiovisual; festividades e feiras, e danza e baile.
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6. ANEXOS

6. ANEXOS

Nº Axente sociocultural

Nº Axente sociocultural

37 Asociación ARS Sacra

56

Asociación Cultural e Gastronómica a Fame
Neghra

38 Asociación Beco da Lingua

57

Asociación Cultural e Musical Virgen de la
Amargura de Ferrol

6.1. ANEXO 1. RELACIÓN DE AXENTES SOCIOCULTURAIS DETECTADOS
Nº Axente sociocultural

Nº Axente sociocultural

1

A Mesa pola Normalización Lingüística

19 Agustín Codina Gimeno

2

A Tribo das Flores

20 Alejos Lorenzo

40 Asociación Camiño da Artesanía

3

A Vella Fábrica de Lapis

21 Alicia Seoane Fotografía, estudio abierto

41

Asociación Centro de Iniciativas Turísticas,
Económicas e Sociais de Ferrol - CITES

60 Asociación Cultural Estudio de teatro N+1

4

A. VV. El Pilar - Recimil

22 Ana Devesa Allo
42

Asociación Coral da Universidade Senior do
Campus de Ferrol (ACUSEF)

61 Asociación Cultural Ferrolterra Antiga

Asociación Coral Polifónica Ferrolana A
Magdalena

62

39

Asociación Big Band Rockschool / Rockschool
Center

58 Asociación Cultural e Recreativa o Peque Coro
59 Asociación Cultural el Viejo Caracol

5

A. VV. O Lago

23 Ancla Dixital S.C.

6

A.C.R.D Grupo Bazán

24 Andrés Gabarres Cagiao

43

7

Abano Producións

25 Antigüedades Blanca

44 Asociación Cultural "Lembranzas do Condado"

63 Asociación Cultural Galicia Ártabra

8

Academia de Baile Orishas

26 Ánxela Loureiro

45 Asociación Cultural A Tahona

64 Asociación Cultural Goethe de Ferrol

9

AFC Berros do Castro

27 Aquaciencia

10 Afundación - Abanca
11

Agrupación Artística Bohemios / Rondalla
Bohemios

28 Aquí non pasa nada
29 Área 7 Preimpresión Técnica S.L.

Agrupación Artística Ferrolana Añoranzas
12
/Rondalla Añoranzas

30 Arga - Asociación de Artistas Plásticos Galegos

13 Agrupación Artística Meninas de Canido

31 Arquivo municipal de Ferrol

14 Agrupación Artístico Cultural Armonía

32 Arte Galicia

15

Agrupación cultural e folklórica Coral de San
Pablo

33 Arturo Domínguez Interiorismo

46

Asociación Cultural Acordeonistas de CanidoFerrol

Asociación Cultural Galega de Formación
Permanente de Adultos (ATEGAL)

65 Asociación Cultural Impact

47 Asociación Cultural Alén de Ancos

66 Asociación Cultural Juan Enrique Frade

48 Asociación Cultural Ardobriga

67 Asociación Cultural L'Armata Brancaleone

49 Asociación Cultural Bajo tu Banzoç

68 Asociación Cultural Ledicia

50 Asociación Cultural Brigantia

69 Asociación Cultural Lefre de Caldereta

51 Asociación Cultural Chirindaina

70 Asociación Cultural Lendo poesía

52

Asociación Cultural Cofradía de Nuestra Señora
de la Estrella de Ferrol

53 Asociación Cultural Columba

71 Asociación Cultural Max Teatro
72 Asociación Cultural Moán

16 Agrupación de Veciños da Zona Rural

34 Asociación Amigos de la Música

17 Agrupación Folklórico Cultural "Donas e Galáns"

35 Asociación Amigos dos Cruceiros

54

Asociación Cultural e de Promoción Social
Conxeito

73

36 Asociación amigos gallegos de las artes

55

Asociación Cultural e Deportiva Doom CrewGalicia

74 Asociación Cultural Mundo Danza

18

Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Buena
Muerte de Ferrol

Asociación Cultural Memoria Histórica
Democrática

P á x i n a | 86

Nº Axente sociocultural
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75 Asociación Cultural Novotebeo

93

76

Asociación Cultural Personal Civil da
Administración

Asociación de Músicos Cofrades Ferrolanos de
Nuestra Señora del Carmen Ferrol

94 Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

77 Asociación Cultural Roiba

95 Asociación de Veciños A Magdalena

78 Asociación Cultural Rondalla Sonidos del Alba

96 Asociación de Veciños Castelo de Brión

79 Asociación Cultural Titerario

97

80 Asociación Cultural Tornogal

98 Asociación de Veciños de Recimil

81 Asociación Cultural Vitalidade Educativa

99

Asociación Cultural Xabroeiro Amigos da
82
Cerámica

Nº Axente sociocultural

Nº Axente sociocultural

111 Asociación de Veciños San Pedro de Marmancón 129 Asociación Lúdica la Mesa Cuadrada
112 Asociación de Veciños San Román de Doniños

130

Asociación Migratoria de Residentes en
Ferrolterra ASMIFERE

113 Asociación de Veciños San Salvador de Serantes 131 Asociación Modelosmo Naval y RC
114

Asociación de Veciños San Xoán de Filgueira O
Bertón

132 Asociación Musical e Cultural Chiculate

115

Asociación de Veciños Santa Comba – Covas /
Centro Social

133 Asociación Musical Sonsdodía / Coro Diapasón

116

Asociación de Veciños Santa Mariña / Agrupación
134 Asociación Músico-Cultural La Nuestra
deportiva, cultural e recreativa Santa Mariña

117

135 Asociación Músico-Cultural Los Zentolhos

Asociación de Veciños de Ultramar / Centro
100
Social

Asociación de Veciños Santa Uxía de Mandiá
/Local Social /Rondalla de mulleres Santa Uxía

118

136 Asociación Peña Ruxidos de Esteiro

83 Asociación Cultural y Musical ACOTAGA

Asociación de Veciños do Barrio da Magdalena
101
Pedro Padrón

Asociación de Veciños SCDR o Cruceiro de
Valón

119

137 Asociación Prioriño

Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva
84
Minerva

Asociación de Veciños Val de Esmelle / Local
Social

102 Asociación de Veciños do Ensanche A

85 Asociación Cultural-Etnográfica Norfolk

103 Asociación de Veciños Ferrol Vello

Asociación de Amigos del Monasterio de Santa
86
Catalina de Montefaro

Asociación de Veciños O Cruceiro de Santa Icía e
104
Centro social

87 Asociación de Amigos do Teatro Jofre

105 Asociación de Veciños O Rosario – O Inferniño

88

Asociación de Modelistas Navales de Galicia
(AMONAGA)

Asociación de Veciños de Caranza "Cuco Ruíz de
Cortázar" / Agrupación Cultural Barrio de Caranza

Asociación de Veciños de San Antonio – A
Cabana

106 Asociación de Veciños Pazos – Serantes
Asociación de Veciños Río da Ponte de San
Jorge

120 Asociación de Veciños Viladóniga-Vilasánchez

138

Asociación Recreativa Cultural Piratas de
Penencia

121 Asociación de Veciños Zona Centro

139

Asociación Recreativa e Cultural Peque
Rinforzantes

122

Asociación Deportivo Cultural dos Profesionais da
140 Asociación Rondalla Só Elas
Área Sanitaria de Ferrol

Asociación Diocesana de Escultismo Católico de
123 Mondoñedo-Ferrol/Scouts de Galicia-Escultismo
Católico Galego/M.S.C./Grupo Scout Falxidre

141

124 Asociación Educativa Cultural y Deportiva UNUM

142 Asociación Shakti Danza

Asociación San Fernando para a conservación do
patrimonio histórico do barrio de Recimil

89 Asociación de Movilidad Humana

107

90 Asociación de Mujeres Inmigrantes Mundo Unido

108 Asociación de Veciños Rosalía de Castro

125

109 Asociación de Veciños San Felipe

126 Asociación Ferrolterra de Amigos do Ferrocarril

144 Asociación Socio Cultural López Bouza

110 Asociación de Veciños San Pablo / Centro social

127 Asociación Folklórica e Cultural Terra Meiga

145 Asociación Socio-cultural Muíño do Vento

128 Asociación Liceo Europeo de las Artes

146 Asociación Sociocultural Socializarte

91

Asociación de Mulleres para a promoción social,
cultural e educativa Xiana

92 Asociación de Mulleres Santa Marina

Asociación Estudio de Danza Allegro / Estudio de
143 Asociación Socio Cultural ASCM
Danza Allegro
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Nº Axente sociocultural

Nº Axente sociocultural

147 Asociación Solidaria Arco Iris

167 Be McKuin

187 Centro cultural Torrente Ballester de Ferrol

208

148 Asociación Teatral Solaz Moraima

168 BenCuriosa

188 Centro Cultural Universitario

209 Compañía de Teatro Ghazafelhos

149 Asociación Tribuna para el Diálogo

Biblioteca central Campus de Esteiro (Casa do
169
Patín)

189 Centro de Ocio La Madriguera

210 Concurso Internacional de Piano

150 Asociación Vacaloura

170

190 Centro Deportivo Renbu-Kan

211 Conservatorio Xoan Viaño

191 Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI)

212 Cooperativa Andaravía

151

Asociación Veciñal de Canido / Centro Cívico de
Canido / Centro social

152 Asociación Veciñal de Esteiro

Biblioteca municipal de Ferrol - Caranza (Centro
cívico de Caranza)

171 Biblioteca municipal de Ferrol-Central
Biblioteca municipal do centro cultural Carvalho
172
Calero

153 Asociación Xuvenil "Agarimo"

173 Biblioteca Xeral da Zona Marítima do Cantábrico

154 Asociación Xuvenil e Cultural Ossian

174 Break Beats

Comisión Cidadá pola Recuperación de Ferrol
Vello

192

Centro Interpretativo de Cabo Prioriño /
Autoridade Portuaria de Ferrol-SanCibrao

213 Cooperativa Rexenerando

193

Centro Privado de Artes Plásticas y Diseño
Silvent

214 Cope Ferrol

194 Centro Reprografía Digital Ancla S.C.

215 Coral Airiños de Caranza

195 Circo Olimpia

216 Coral Ecos de Chamorro

196 Círculo Ferrolano de Ajedrez

217 Coral Polifónica Ferrolana

155

Asociacipon de Peruanos Residentes en Ferrol e
Comarca

175 Cadena Ser Ferrol

156

Ateneo Ferrolán / Biblioteca-Hemeroteca do
Ateneo Ferrolán

176 Café Cultural Maltés

197 Clef Music

218 Cormorán

157 Atlantic Ponte

177 Carlota Manrique

198 Club Esquío

219 Coro Alecrín - Brion - Ferrol

158 Aula de Ecoloxía Urbana de Ferrol

178 Carmen Porta Losada

199 Clube de Prensa de Ferrol

220 Coro de Cámara Padre Fanego

159 Aula de Exposicións do Porto de Ferrol

179 Casarroja (Antonio Fraguela)

200 Clube Filatélico Ferrol

221 Creatigal

201 Coconut Comunicación

222 Crest Surfboards

202 Cofradía de la Merced

223 Cris López

203 Cofradía de la Soledad

224 Cuerda Floja

160

Aula de Informática da Fundación Ferrol
Metrópoli

180 Casino Ferrolano

161 Axa Arqueoloxía

181 Catu Martínez Vídeo

162 Babel de Sons

182 Central Librera
204

Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre
163
Jesús de la Pasión

183 Central Libreria Real

164 Banda de Música de Ferrol

184 Centro ártabro de estudos

165 Bar Manchita Cosa

185 Centro Cívico de Caranza

166 Bartoleta Teatro - Maquinarias Teatro

186 Centro cultural Carvalho Calero

Cofradía de las Angustias / Banda de las
Angustias

225 Cultureume

205 Cofradía Santo Entierro

226 Dando la Nota

206 Colectivo Opaíí-Radio Filispim

227 Diario de Ferrol

207 Colectivo Sociocultural A Revolta de Trasancos

228 Diario de los Cofrades-El Martillo
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Nº Axente sociocultural
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229 Domingos a Escena

250 Exposición Permanente Navantia Astilleros Ferrol

271 Galería de Arte Enrique Vázquez

293 Ivográficas S.L.

251 Facultade de Humanidades e Documentación

272 Galería Platas

294 Jarabe Comunicación S.L.

273 Galería Sargadelos / Joyería Jenaro-Sargadelos

295 Jasadama

274 Galicia Ártabra Digital

296 Javier Garaizábal Fontela

275 Gazapo

297 Jorge Meis

276 GEO2

298 Jose Antonio Ponte Far

277 Gráficas Cursiva Ferrol S.C.

299 Juan Galdo

278 Grey City Funk

300 Juan López
301

230

Dos Treinta Y Cinco Producciones
Cinematograficas S.L.

231 Duplex Cinema

252 Federación de Teatro Amador Galego AMATEGA

232 Earth360

253 Federación Veciñal de Ferrol Roi Xordo

233 Edicions Embora

254 Fernando Bores

234 Electricidad Jesús Pico

255 Ferrol 360º

235 Elefante Elegante

256 Ferrol Danza

236 Elvira Más (Compañía de Indias)

257 Ferrol Escena

237 Emosons

258 Ferrol Guías - FerTur

279 Grupo de Arqueoloxía Terra de Trasancos

238 Empatía Producións

259 Ferror Records

280

239 Equite Arqueología

260 Festival de Artes Escénicas Fóra do Mapa

240 Escola da Vaca

261 Festival de Maxia Porta Máxica

241 Escuela Capoeira Luanda Ferrol

262 Festival de Monicreques Festea

242 Escuela de Danza Suso Pérez Lago

263 Festival Jazz de Ría

243 Espacio Vivo

264 Fotografía Eiravedra

244 Estudio Creativo

265 Fran Fraguela

245 Estudio de Carmen & Anxo

266 Fuco Buxán

246 Estudio de Danza Paloma

267 Fundación Secretariado Gitano

247 Estudos Mindonienses / Biblioteca

268 Fundaçom Artabria

248 Eulen

269 Gabriel Tizón

Exponav (Fundación para el Fomento del
249 Conocimiento de la Construcción Naval y de las
Actividades Marítimas)

270 Galería Arboreda

Grupo de metales Santa Cecilia - Ciudad de
Ferrol

Junta General de Cofradías y Hermandades de la
Semana Santa de Ferrol

302 La Voz de Galicia - Ferrol

281 Grupo de Teatro o Maxolo

303 Ladislau da Regueira

282 Grupo Etnográfico das Mariñas

304 Librería Belisa

283 Guillermo Llorca

305 Librería Cantón 4

284 Hermandad de los Dolores

306 Librería Cortizas

285 I Wanna Management S.L

307 Librería Estraviz

286 Ideia.gal

308 Librería Galiano

287 Igmar Servicios Acústicos

309 Librería Limiar

288 Imprenta Paramés

310 Librería Marcos

289 Imprenta San Rosendo

311 Librería Naveira

290 Iris Producións

312 Librería Rosetta

291 Item- Aga

313 Librería Ultramar

292 Iván Mariño Fotografía

314 Librería Metrópolis Cómics en Ferrol
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315 Libros del Océano / Océano Surf Club

336 Montopalco / Manuel Lago

357 Quant

378 Sociedad Artística Ferrolana

316 Los Limones

337 Mudograf Ferrol S.C.

358 Radio Club Alfa Charlie- Radioaficionados

379 Sociedad Filarmónica Ferrolana

317 Luis Rapela

338 Museo Naval e Biblioteca Naval de de Ferrol

359 Radio Voz Ferrol 105.4FM

380 Sociedade Cultural Medulio

318 Luneda Producións

339 Museo Semana Santa

360 Rafael Romero Díaz Del Rio

381 Sociedade Galega de Grafoloxía

340 Nicolás Vidal

361 Ramón Loureiro

382

341 Nova Normalidade

362 Ratón de Biblioteca

383 Son do Cantón

342 Obradoiro de Gaitas Marcos

363

322 Manuel Cuadros Ferrol

343 Occidente Diseño y Comunicación

364 Revista Ferrol Análisis

323 Manuela Castro

344

324 Manuela Santalla

345 Orquesta Sinfónica de Ferrol

366 Rondalla Lucero del Alba

387 Tarsia Arte en Taracea

325 Mar Galicia S.C

346 Os Peregrinos

367 Rosa María Fernández Castiñeira

388 Teatro Calavera

326 Mar García

347 Paladar y Bailar

368 Rosa Salanova

389 Teatro do Noroeste

327 Maracuyá

348 Pamen Pereira

369 Rosende Joyeros

390 Teatro Jofre

328 Marca Ferrol Mola

349 Patronato Concepción Arenal

370 RRStudios

391 Tedaga

329 Marcos Mella

350 Payaso Piruleta y Cía

371 Rubén Coca

392 Teresa Cameselle

330 María Méndez Pérez de Arévalo

351 Penteo Films S.L.

372 Run Rum Axencia S.L. /La Room

393 Thinking Up Events

331 Maruxía Gráfica S.C.

352 Pingota Comunicación

373 Sabela Naranjo

394 Ti e máis eu teatro

332 Matilde Pedreira

353 Plataforma Cultura Ferrolterra

374 Sala Ruido - Ruido Blanco S.L

395 Trivium

333 Matiz

354 Pluma Estudio Gráfico

375 Secret Galicia

396 TV Ferrol

334 Mauro Trastoy

355

376 Seitura 22

397 Udra Producións -Sesnarmiga S.L

335 Megafer

356 Proxectos Gráficos Aldine Ferrol S.L.

377 Siro López

398 Unigraf Iberia S.L.

319

Luz Castro / Asociación Galega de Videoxogos e
Contidos Interactivos

320 Malditos Pendejos
321

Mancomunidade de Concellos da Comarca de
Ferrol

Organización Juvenil de España (OJE) Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés

Pórtico. Asociación Española de Fantasía,
Ciencia Ficción y Terror

365

Real Coro Toxos e Froles de Ferrol / Centro
cultural Toxos e Frores de Ferrol

Rondalla del club de campo de Ferrol / Círculo
Mercantil e industrial Club de Campo

Sociedade Galega de Historia Natural / Museo de
historia natural

384 Strange Mystery Flower
385 Suatex Diseño S.L.
386 Suso Basterrechea
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399

Unión de radioaficionados Españoles de
Ferrolterra (UREF)

Nº Axente sociocultural
406 Visualízalo 360 S.L.

400 Urkoencaixes

407 Visualtec Video

401 Vacatola

408 Xeración Asociación Cultural

402 Veciños por Ferrol

409 Xornalismus

403 Versak Estudio

410 Xunta Vecinal de Doniños / Centro social

404 Vicente Araguas

411 Zona Dance

405 Virgen del Carmen de Ferrol

