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Presentación
Quero comezar cun saúdo moi cordial ás 
coruñesas e os coruñeses, e a todos os 
que teñen interese en coñecer o traballo 
desenvolvido pola Fundación Emalcsa ao longo 
de 2013.

Neste segundo ano de existencia, a Fundación 
levou adiante a programación iniciada o 
ano anterior e comezou a traballar en novas 
iniciativas. 

A Fundación naceu cunha vocación clara de 
axudar a deseñar a cidade que queren os 
coruñeses. O proxecto Coruña Futura tivo un 
papel protagonista nesta misión: a través do 
Foro Cidade e dos encontros sectoriais; coa 
súa realización tiveron ocasión de participar e 
opinar máis de 400 persoas representativas 
de asociacións cívicas, culturais, sociais, 
empresariais e deportivas, así como as diversas 
entidades e institucións da nosa cidade, e a 
propia Universidade. A súa contribución tanto ao 
diagnóstico como á definición e valoración das 
prioridades da nosa cidade e área metropolitana 
foi decisiva e a todos eles quero agradecerlles 
dende estas liñas o seu tempo e ás súas 
achegas. Carlos Negreira Souto, 

presidente da Fundación 
Emalcsa e alcalde da Coruña 

Dentro da estratexia de cidade, o Plan de 
Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS) ten 
un papel fundamental. A Fundación adxudicou 
os traballos necesarios para a súa formulación 
a dúas das principais empresas do sector no 
noso país, o que nos permitiu aprobar, dende o 
Concello o PMUS en decembro de 2013, logo 
dun amplísimo plan de participación e consulta 
aos cidadáns, no que colaboraron preto de 
4.000 coruñeses. 

Tamén quero deixar constancia do meu 
agradecemento pola súa participación 
activa nestes procesos de definición e 
desenvolvemento de estratexias de cidade 
metropolitana aos concellos da área 
metropolitana, ao Consorcio das Mariñas, á 
Deputación Provincial da Coruña, á Xunta de 
Galicia e á Delegación do Goberno. 

Nos seus dous primeiros anos de funcionamento, 
a Fundación implicouse nun gran obxectivo 
cultural: pór ao día e en valor a herdanza 
coruñesa de Pablo Ruíz Picasso. Aquí estudou, 
aquí desenvolveu o seu talento como pintor 
e aquí se curtiu na dor e na esperanza. O 
proxecto de musealización da Casa Picasso e a 
adaptación do baixo da mesma para estes fins 
son dous exemplos do traballo nesta liña. 

Tamén dende a Fundación, apostamos pola 
formación e o emprego. O proxecto estratéxico 
para o Viveiro de Empresas do Papagaio, 
concibido como un centro de innovación e 
emprego, así como os programas formativos 
desenvolvidos para mellorar a competitividade 
das PEMES, son unha boa mostra disto.

E, por último, poñemos énfase no deporte e 
a solidariedade. No deporte de base como 
elemento de prevención de patoloxías individuais 
e sociais, e como instrumento de solidariedade 
e integración. Deporte si, pero para todos. Non 
podemos tolerar que na carreira polo progreso 
algún coruñés fique atrás. 

Preto de 17.000 persoas participaron nas 
actividades da Fundación en 2013. Traballamos 
para que outros moitos o fagan no futuro. 
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2012, ante o notario José Guillermo 
Rodicio Rodicio, co número de protocolo 
284. La escritura foi modificada o 2 
de abril de 2012 por outra, outorgada 
tamén na cidade herculina, na notaría de 
Isidoro Antonio Calvo Vidal, co número de 
protocolo 385.

A Fundación ten a clasificación de interese 
asistencial, de fomento da economía social, 
educativa, deportiva e cultural, e está 
adscrita ao protectorado da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza da Xunta de Galicia. Por unha 
resolución do 9 de maio de 2012, da 
Secretaria Xeral Técnica do mencionado 
departamento, foi declara de interese 
galego e inscrita no rexistro correspondente.  

Constitución
Padroado

A Fundación Emalcsa, que 
naceu no seo da Empresa 

Municipal de Aguas de La 
Coruña, S.A., constituíuse 
en escritura pública 
outorgada na Coruña, 
o 17 de febreiro de 
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Carlos Negreira Souto, 
alcalde de A Coruña

PRESIDENTE

Julio Antonio Flores Pérez,  
primeiro tenente de alcalde 
e concelleiro responsable 
da Área de Seguridade e 
Mobilidade do Concello da 
Coruña
VICEPRESIDENTE

Martín Fernández Prado, 
cuarto tenente de alcalde e 
concelleiro responsable da Área de 
Medio Ambiente, Infraestruturas e 
Territorio do Concello da Coruña
VOCAL

Ana María Fernández Gómez,
terceira tenente de alcalde e conce-

lleira responsable da Área de Servizos 
Sociais, Cultura, Deportes e Educación 

do Concello da Coruña
VOCAL

Miguel Lorenzo Torres, 
concelleiro delegado de Servizos 

Sociais do Concello da Coruña
VOCAL

Manuel Aguilar López
DIRECTOR XERENTE

Jaime Castiñeira de la Torre, 
director xeral de Emalcsa
VOCAL

Francisco José Mourelo Barreiro, 
concelleiro delegado de Educación, Deportes 
e Xuventude do Concello da Coruña
VOCAL

Manuel José Díaz Sánchez, 
secretario xeral do Concello 
da Coruña
SECRETARIO

Membros 
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O Padroado da Fundación Emalcsa reuniuse 
en cinco ocasións ao longo do ano 2013, 
nas seguintes datas: 31 de xaneiro, 14 de 
febreiro, 19 de xuño, 11 de setembro e 18 
de decembro. 

Nas dúas primeiras convocatorias, 
analizáronse as propostas da 
mesa de contratación para 
a adxudicación do Plan de 
Mobilidade Urbana Sostible 
da cidade, que recaeu na UTE 
formada polas empreas Eptisa e 
Ineco. 

A aprobación das contas 
anuais foi o principal obxecto 
da xuntanza celebrara en xuño, 
mentres que en setembro 

déuselle o visto e prace 
aos programas 
social e deportivo 
desenvolvidos 
pola institución. 

Finalmente, 
en decembro, 
aprobouse 
o plan de 
actuación 
para 2014 e se 
acordou que a 
Fundación Emalcsa 
tomaría parte na 
conmemoración do 120º 
aniversario da primeira exposición 
de Picasso, que se celebrará entre 
febreiro e marzo de 2015. 

Vista aérea da Coruña

Reunións



7Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futuraFundación Emalcsa. Memoria 2013

O Concello da Coruña, a través da 
Fundación Emalcsa e coa colaboración 
da Fundación Metrópoli, está a liderar 
un proceso de reflexión estratéxica sobre 
o futuro da cidade denominado Coruña 
Futura. Trátase dun proxecto urbano 
para o desenvolvemento intelixente 

da Coruña durante os próximos 
anos. Propón unha estratexia que 
asocia as diferentes actuacións 
urbanas cos clústeres que deben 
sustentar a fortaleza económica 
da nosa cidade. É un marco 
para a articulación do espazo 
metropolitano e para impulsar 
iniciativas para a cohesión e a 

integración entre os diferentes 
ámbitos da área urbana. Define un 

Proxecto Cidade no que se suma ás 

propostas de mobilidade sustentable, 
eficiencia enerxética e as da plataforma 
tecnolóxica Smart City para integralas 
nunha estratexia coherente. 

Botou a andar o 11 de maio de 2012, a 
través dun protocolo asinado polo alcalde 
da Coruña e presidente da Fundación 
Emalcsa, Carlos Negreira, co delegado 
do Goberno en Galicia, Samuel Juárez; o 
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas, Agustín Hernández; a 
delegada provincial da Xunta, Belén do 
Campo; o presidente da Deputación, Diego 
Calvo; o máximo responsable da Autoridade 
Portuaria, Enrique Losada; e o presidente 
do Consorcio das Mariñas, José Antonio 
Santiso. E experimentou un importante 
desenvolvemento durante o ano 2013.

1 

2 

 1. Presentación da web corunafutura.es
2 e 3. Asistentes ao segundo Foro Cidade

Programas. Estratexia e desenvolvemento urbano
Coruña futura

3 
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Presentación  da páxina web do 
proxecto 

O 26 de marzo de 2013, o tenente de 
alcalde de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, Martín Fernández Prado, 
e o director da Fundación Emalcsa, 
Manuel Aguilar, presentaron a web www.
corunafutura.es, que nace co obxectivo de 
dar a coñecer o proxecto Coruña Futura e 
permitir que todos os cidadáns contribúan 
coas súas ideas e achegas.

A través da web www.corunafutura.es é 
posible acceder aos resultados das dúas 
edicións do Foro Cidade; celebradas en 

novembro de 2012 
e o 29 y 30 de 
maio de 2013, coa 
participación de máis 
de  400 persoas; e 
consultar os temas 
tratados nos distintos 
encontros sectoriais 
que desenvolveron 
dentro deste proxecto. 

Segundo Foro Cidade

O alcalde da Coruña, Carlos Negreira, e o 
presidente da Fundación Metrópoli, Alfonso 
Vegara, presentaron durante os días 29 e 30 
de maio a segunda edición do Foro Cidade 
de Coruña Futura, que estivo organizado 
pola Fundación Emalcsa e desenvolveuse en 
seis quendas para facilitar a participación. 
Contou coa presenza de 219 persoas, das 
que o 24,2% pertencían ao sector público, o 
41,6% ao ámbito empresarial e profesional, 
o 9,6% a asociacións e grupos da sociedade 
civil e o 6,8% ao mundo da universidade e a 
investigación.

A partir da análise dos datos recollidos 
na fase inicial, definíronse catro clústeres 
emerxentes e nove proxectos estratéxicos, 
que de novo foron sometidos á análise 
de empresarios, financeiros, artistas, 
profesionais liberais, cargos públicos, 
deportistas, catedráticos, investigadores, 
estudantes, xestores culturais, líderes de 
opinión e cidadáns que amosaron interese 
en participar no foro. 

4 

4. Manuel Aguilar e Martín 
Fernández Prado

6

5

7 8

 5 e 6. Unha das reunións do segundo Foro Cidade
7. Alfonso Vegara

8. Carlos Negreira diríxese aos asistentes ao foro
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En concreto, presentáronse 
como clústeres emerxentes o 

marítimo-portuario, do turismo, 
da calidade de vida e a saúde, 

das solucións urbanas e da industria 
e os contidos dixitais. E se incluíron os 
proxectos Coruña verde e azul, a cidade 
tecnoindustrial A Coruña-Arteixo, a Rolda 
dos Barrios, as avenidas da Saúde e da 
Innovación, o deseño dos Corazóns de 
Barrio, a renovación do porto urbano, a 
configuración dun Distrito da Creatividade e 
a creación dunha Cidade do Coñecemento. 
Os participantes achegaron a súa opinión 
sobre estas propostas a través dun 
cuestionario. 

A análise dos resultados revelou que 
todas as iniciativas presentadas recibiron 

valoracións moi positivas e colleitaron un 
alto nivel de acordo. Nunha escala de 0 
a 10, a maioría obtiveron unha nota entre 
7 e 9, cun coeficiente de discordancia 
inferior ao 20%, o que indica un 
elevado nivel de consenso. As iniciativas 
preferidas foron as relacionadas co 
desenvolvemento económico e a 
dinamización da actividade produtiva. A 
prioridade, nestes momentos, é recuperar 
o crecemento e crear emprego de novo. 

Por outra banda, os participantes no 
foro tamén destacaron a necesidade de 
establecer unha estratexia metropolitana, 
mediante a colaboración entre os distintos 
municipios, e sinalaron a mellora do 
transporte colectivo como un dos retos 
fundamentais.

Entre os clústeres económicos suxeridos 
destaca especialmente a elevada valoración 
que se lles outorga ao Clúster Marítimo-
Portuario e ao Turístico.  De todos os xeitos, 
cabe destacar que o máis frecuente é que 
os proxectos recibisen unha nota  máis alta 
que a suma das súas partes. É o conxunto 

 9.  Representantes de todos os estratos da 
sociedade participaron na cita

 10. Detalle do cuestionario

9
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o que se percibe como valioso, por iso é 
polo que os elementos perden interese ao 
consideralos illados da iniciativa global. 

En xeral, a análise dos cuestionarios 
transmite unha percepción de ilusión e 
acordo coas propostas e coa concepción 
global da formulación de Coruña Futura. 
Esta visión positiva queda reflectida 
nas altas puntuacións, pero tamén nas 
observacións anotadas no cuestionario.

Presentación de Coruña Futura ás 
asociacións veciñais
O alcalde da Coruña, Carlos Negreira, 
acompañado polo presidente da 
Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, 
presentou o 13 de setembro os avances 
do proxecto Coruña Futura a 54 
asociacións veciñais da cidade. 

Os representantes dos veciños reuníronse 
no auditorio do Fórum Metropolitano, 

 11 e 12. Presentación de Coruña Futura 
ás asociacións veciñais

12

e coñeceron de primeira man as 
propostas de modelo urbano e 
de desenvolvemento de sectores 
estratéxicos deseñadas dentro deste 
proxecto, que foron sometidas a debate. 
As opinións recollidas neste encontro 
sumáronse ás obtidas nas dúas 
edicións do Foro Cidade.
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Encontros sectoriais
Dende que Coruña Futura deu os seus 
primeiros pasos, o Concello e a Fundación 
Emalcsa están a organizar encontros 
sectoriais con distintos representantes 
da sociedade civil e dos sectores 
económicos da cidade. Nestas reunións, 
os participantes coñecen de primeira man 
as características do proxecto e teñen 
ocasión de trasladar os seus consellos 
e opinións sobre a situación dos seus 
respectivos sectores. 

Ao longo do ano 2013, o alcalde da 
Coruña, Carlos Negreira; o primeiro tenente 
de alcalde, Julio Flores; o concelleiro de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
Martín Fernández Prado, e o director 
xerente da Fundación Emalcsa, Manuel 
Aguilar, participaron en 14 encontros 
sectoriais, nos que tomaron parte máis de 
150 persoas. Son os seguintes: 

Contidos dixitais e produción audiovisual. 
23 de xaneiro

Comercio, turismo e hostalería. 14 de marzo

Investigación na Universidade da Coruña. 
20 de marzo 

Relación da cidade co mar. 15 de abril 

Educación e ensino. 8 de maio 

Acción social e solidariedade. 
15 de maio, 5 e 19 de xuño 

Emprendemento empresarial. 
10 de xullo e 11 de setembro 

Mobilidade urbana sustentable. 
23 de outubro e 13 de novembro
 
Servizos para a saúde e o envellecemento 
saudable. 27 de novembro 

Cidade cultural e creativa. 3 de decembro

13

15

14

13, 14 e 15 
Encontros sectoriais 

de Acción Social, 
Solidariedade e 
emprendedores
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As accións para realizar o Plan de Mobilidade 
Urbana Sustentable (PMUS) inícianse no 
verán de 2012, mediante a sinatura dun 
protocolo entre o Concello da Coruña, 
o Ministerio de Fomento, a Consellería 
de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, 
a Deputación Provincial da Coruña e a 
Autoridade Portuaria da cidade herculina. Xa 
en 2013 a Fundación Emalcsa adxudicou 
a realización do Plan á UTE formada polas 
empresas Eptisa e Ineco, e levouse a cabo o 
proceso de participación cidadá. 

O PMUS busca  desenvolver unha  estratexia 
de mobilidade na Coruña que sexa acorde 
cos novos requirimentos normativos e 
tecnolóxicos, coas demandas cidadás 
e institucionais e coa realidade social e 
económica. Os seus obxectivos concretos son:

Programas. Estratexia e desenvolvemento urbano
Plan de Mobilidade Urbana Sustentable

16. Frota de 
autobuses fronte a 

María Pita
17. Usuaria do bus 

urbano operando coa 
tarxeta Millenium

18. Bicicoruña

- Priorizar o investimento en 
infraestruturas e na tipoloxía e 
características dos diferentes modos de 
transporte.
- Mellorar e fomentar o transporte 
público facilitando alternativas eficientes 
aos vehículos privados.
- Contemplar as necesidades da 
industria e o comercio, e ter en conta o 
potencial turístico da cidade.
- Fomentar o aforro de enerxía e o 
coidado do medio ambiente, para 
reducir por enriba do 20% as emisións 
de CO2 antes de 2020. 

Ademais, no marco deste plan, creouse unha 
Oficina Tecnolóxica de Mobilidade, composta 
por catro técnicos, que se ocupan de:

16 

17 

18 
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- Coordinar, seguir e avaliar todas as 
medidas e iniciativas que se desenvolvan 
no marco da mobilidade na cidade da 
Coruña.
- Deseñar unha plataforma tecnolóxica 
e funcional que garanta o acceso e a 
continuidade temporal da información 
necesaria para o PMUS. 
- Tratamento dos datos obtidos.
- Identificación e homologación dos 
medios e soportes TIC que posibiliten 
a actualización inmediata e a posta en 
coñecemento das iniciativas e elementos 
que afectan ao ámbito da mobilidade.

Adxudicación  da asistencia técnica
A UTE formada por Eptisa e Ineco foi a 
adxudicataria do concurso público convocado 
pola Fundación Emalcsa para a asistencia 
técnica consistente na realización do Plan de 
Mobilidade Urbana Sustentable e a posta en 
marcha da Oficina Tecnolóxica de Mobilidade. 

O Padroado da Fundación realizou a 
adxudicación na súa reunión do 12 de 

febreiro e o contrato quedou oficialmente 
formalizado o 21 de marzo de 2013. Nesa 
data, Enrique Toral, funcionario do corpo 
técnico de administración xeral do Concello 
da Coruña, foi nomeado director do PMUS.

Proceso de participación
Tras a súa adxudicación, o Plan de 
Mobilidade Urbana Sustentable comezou 
a desenvolverse a través dun proceso de 
participación aberto a todos os cidadáns, 
para dotalo da máxima pluralidade e 
garantir que contemple os intereses e 
preocupacións da poboación. 

Así, levouse a cabo unha enquisa telefónica 
a residentes na cidade da Coruña e nos 
municipios da súa área metropolitana, na 
que participaron 660 persoas. Tamén se 
celebraron unhas 300 reunións con axentes 
sociais e representantes de diversos 

colectivos, organizáronse catro grupos de 
discusión e recolleuse a opinión de 400 
usuarios do transporte público mediante 
enquisas nas paradas dos autobuses. 

Para divulgar a información sobre o 
PMUS habilitouse unha liña telefónica de 
consulta, creáronse perfís nas principais 
redes sociais, repartíronse 20.000 dípticos 
e púxose en marcha  unha páxina web 
específica (www.coruna.es/pmus), que 
recibiu máis de 30.000 visitas. Esta 
plataforma dixital, ademais, ofrecía a 
posibilidade de cubrir un cuestionario on-
line para achegar as opinións e suxestións. 
Máis de 3.000 persoas colaboraron deste 
xeito. 

O proceso de elaboración do PMUS 
continuou incorporando os parámetros 
técnicos e a dimensión metropolitana, e foi 
aprobado mediante Decreto da Alcaldía o 
26 de decembro de 2013.

19. Vista aérea da cidade 19
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120 anos da inauguración popular 
da  praza de María Pita:  Exposición e publicación

A Fundación Emalcsa colaborou coa 
Fundación Novacaixagalicia e o Concello 
da Coruña para desenvolver a exposición 
‘María Pita 1876-1913-2013. A praza das 
nosas vidas’ que, a través de 80 fotogra-
fías seleccionadas por Alberto Martí e 
Xosé Castro, relatou a evolución dun dos 
símbolos da cidade ao longo da historia. 
Estas imaxes puideron contemplarse en 
78 establecementos comerciais situados 
na contorna de María Pita, de outubro de 
2013 a xaneiro de 2014. 

A historia da praza, tal e como a coñe-
cemos actualmente, comezou en 1913 
cunha verbena popular na que os coru-
ñeses recuperaron un recinto que durante 
varios anos utilizouse como un almacén de 
pedras, primeiro para as obras do porto e 

2 

 1. A praza antes da sua peatonalización
2. Celebración da Liga do Deportivo

3. Exhibición de automóbiles. Comezos do s. XX

Cultura. 

1 

3 
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logo para a construción do edificio do 
Concello.  A partir dese momento, as 
imaxes seleccionadas para a exposición 
demostran que María Pita foi testemuña 
da evolución política, económica, social, 
cultural e mesmo deportiva da Coruña. 
É a praza dos nosos recordos e dos 
nosos antepasados.

Como sinalaron os fotógrafos Alberto 
Martí e Xosé Castro, “a praza foi o eixo 
da vida urbana da Coruña desde a súa 
construción. Tivemos a sorte de docu-
mentar coas nosas cámaras moito do 
que o que ocorreu neste espazo. E an-
tes que nós, fixérono outros, como Fe-
rrer, Sellier, Villar ou Ángel Blanco, quen 
tamén forman parte da exposición”.

Ademais publicouse un libro, ‘La plaza 
de la sociedad coruñesa’, con textos a 
cargo de Jesús María Reiriz Rey e José 
Manuel Fernández Caamaño,  distribuí-
do por Torre Libros S.L.

Cultura
‘José Sellier na Coruña. 

Os comezos do cine español’

Exposición, publicación e seminario
A través dun convenio de colaboración, a 
Fundación Emalcsa, o Concello da Coru-
ña e a Deputación provincial puxeron en 
marcha a mostra ‘José Sellier na Coruña. 
Os comezos do cine español’, dedicada ao 
fotógrafo e cineasta José Sellier 
Loup (1850-1922), nacido en Gi-
vors (Francia) pero que desenvol-
veu toda a súa carreira na cidade 
herculina. 

Comisariada por José 
Luís Castro, historiador e 
catedrático de Comunica-
ción Audiovisual da Uni-
versidade de Santiago, a 
exposición puido verse na 
sala municipal Salvador de 

4 

5 

6 

 4. Marcela e Elisa, a fotografía máis 
famosa de Sellier, amosa ás protagonistas 

da primeira voda homosexual de España
5. Cinematógrafo Lumiere que a Filmoteca 

Nacional cedeu para a exposición
 6. ‘Oleaxe no Orzán’. Foto de Sellier
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‘José Sellier, A Coruña e as orixes do 
cine en España’. 17 e 18 de xullo 
Este seminario, organizado en colaboración 
coa UIMP, desenvolveuse no Centro Galego 
de Artes da Imaxe (CGAI), coa asistencia 
de 16 persoas. Estivo dirixido por José Luis 
Castro, historiador e catedrático de Comu-
nicación Audiovisual da Universidade de 
Santiago, e contou coa participación do 
profesor Jean Claude Seguin, da Universi-
dade Luis Lumière de Lyon; do presidente 
da Asociación Española de Historiadores 
do Cine, Julio Pérez Perucha; e do xefe de 
restauración do IVAC-Filmoteca de Valencia, 
Ignacio Lahoz, entre outros expertos. Estivo 
reforzado pola proxección de películas dos 
pioneiros do cinematógrafo, nas propias 
instalacións do CGAI.

Madariaga, do 7 de xuño ao 28 de xullo, 
e serviu para reivindicar a un descoñecido 
pioneiro da cinematografía, o primeiro en 
rodar en España cunha cámara Lumière. 
As súas películas Orzán, Praza de Mina 
e Fábrica de gas, filmadas na Coruña en 
maio de 1897, son as máis antigas que 
puideron ser datadas con fidelidade no 
noso país. 

Unhas 12.000 persoas visitaron esta mos-
tra, e un total de 453 asistiron ás visitas 
guiadas e aos distintos talleres didácticos 
que se organizaron no seu seo. Estas ac-
tividades complementáronse cun ciclo de 
cine no Centro Galego de Artes dá Imaxe 
(CGAI), os días 16, 17 e 18 de xullo, e cun 
seminario organizado pola Universidade 
Internacional Menéndez Pelayo. Ademais, 
publicouse o libro catálogo: ‘José Sellier na 
Coruña: as orixes do cine español’, distri-
buído pola editorial Galaxia.

7. Desembarco dos feridos de Cuba. Foto de Sellier para a revista ‘La Ilustración Española y Americana ’
8. Sellier rodou e fotografou o enterro do xeneral Sánchez Bregua en 1897, ao seu paso pola rúa Real

9. Cartel da primeira 
sesión realizada polos 
Lumière na Coruña

7

8

9
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Cultura
Remodelación da Casa Picasso

O 20 de xuño de 2013 inaugurouse o baixo 
da Casa Picasso, no número 14 da rúa Paio 
Gómez, tras unha profunda remodelación 
iniciada o ano anterior. Trátase dunha porta 
de entrada ao museo do pintor, situado na 
segunda planta, na vivenda que ocupou 
coa súa familia a finais do século XIX, que 
contribuíu a aumentar a visibilidade deste 
espazo. Deste xeito, duplicouse o número 
de visitantes con respecto ao mesmo 
período de 2012.

O reformado baixo conta cunha pantalla 
táctil con variada e ampla información 
sobre a relación entre Picasso e a cidade 
da Coruña, cunha aula para a realización de 
talleres e presentacións, e cunha tenda de 
merchandising. Permite tamén a recepción 
dos grupos que solicitan a visita guiada á 
casa museo. 

Desde a súa inauguración, realizáronse 
alí diferentes actividades, entre as que 
destacan as seguintes:

- Presentación do número 18 da revista 
Gallegos, dedicado á estancia de Pablo 
Picasso na Coruña. Tivo lugar o 15 de 
xullo e contou coa presenza do alcalde, 
Carlos Negreira, e do responsable do 
apartado artístico da publicación, Antón 
Castro. 
- Presentación do concurso de debuxo Picasso 
Coruñés, o 23 de setembro. Trátase 
dunha iniciativa convocada pola 
Fundación Emalcsa para dar a coñecer 
a figura do pintor entre os estudantes 
de primaria e secundaria. 
- Visitas teatralizadas ás instalacións e 
obradoiros educativos. Desenvolvéronse na 
primeira semana de outubro, coincidindo 

 

 

10

11

12

 10, 11 e 12. Casa 
Picasso na Coruña. 
Fachada e salas do 

baixo reformado
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coa homenaxe ao autor de Las 
señoritas de Avignon que organizou o 
Distrito Picasso. Nese período, o museo 
ampliou o seu horario de apertura. 
- Integración na Ruta Picassiana celebrada 
con motivo do ‘Encontro Picasso na 
Coruña 1891-1895’, organizado pola 
Universidade Internacional Menéndez 
Pelayo e celebrado no Museo de Belas 
Artes, os días 16,17 e 18 de outubro.
- Obradoiros de creación artística dirixidos a 
nenos de 4 a 10 anos e desenvolvidos 
na semana do 14 ao 21 de decembro. 
- De vacacións con Picasso,  programa 
especial de Nadal. Coincidindo 
coas vacacións escolares, entre o 
23 de decembro e o 4 de xaneiro, 
organizouse un catálogo de actividades 
lúdicas relacionadas coas distintas 
facetas do pintor malagueño, como os 
touros, o circo ou a pomba da paz. 

O primeiro tenente de alcalde do Concello 
da Coruña, Julio Flores, e os presidentes 
da Asociación da Prensa, Manuel González, 
e da Asociación Pablo Ruiz Picasso da 
cidade herculina, Ángel Padín, presentaron, 
o 10 de setembro de 2013,  a primeira 
edición do Concurso de Debuxo ‘Picasso 
Coruñés’, convocado pola Fundación 
Emalcsa. Está dirixido a alumnos de 
Primaria e ESO e pretende dar a coñecer 
entre os estudantes a figura do artista na 
súa mocidade.

O concurso diríxese a participantes cunha 
idade similar á de Pablo Picasso durante 
a súa estancia na Coruña, época na que 
non só pintou os seus primeiros cadros, 
senón que elaborou periódicos como Azul 
y Blanco, La Coruña ou Torre de Hércules. 

Cultura
Concurso de debuxo ‘Picasso Coruñés’

Por este motivo, premiaranse tanto 
debuxos como a redacción de noticias e o 
deseño de publicacións informativas.

13

 13. Acto de 
presentación do 
concurso
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As bases da convocatoria publicáronse 
a finais de setembro na páxina web 
da Asociación da Prensa da Coruña, 
e está aberta á totalidade de centros 
educativos de Galicia. Establecéronse 
tres categorías: Grupo A (3º-6º de 
Primaria), Grupo B (1º e 2º de ESO) 
e Grupo C (3º e 4º de ESO), con tres 
galardóns en cada unha.

- Premio Picasso Coruñés ao mellor 
xornal.  Cheque agasallo por valor 
de 450 euros e un iPad2 para os 
profesores.

- Premio José Luis Bugallal Marchesi á 
mellor ilustración.  Cheque agasallo 
de 300 euros.

- Premio Olga Cristina Viaño Sánchez á 
mellor redacción. Cheque agasallo de 
300 euros.

A resolución do concurso terá lugar no 
ano 2014.

Durante o ano 2013, a Fundación Emalcsa 
desenvolveu un convenio coa Universidade 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que 
permitiu a realización dun seminario sobre 
a etapa coruñesa de Picasso. 

- ‘Picasso na Coruña: 1891-1895’. 
Do 16 ao 18 de outubro 

Tivo lugar no Museo de Belas Artes 
da Coruña, coa participación de 

48 asistentes. Como profesores 
interviron, entre outros, a 

directora do Museo 
Picasso de París, Anne 

Baldassari; o director 
de publicacións da 
Fundación Picasso 
de Málaga, Rafael 
Inglada; ou a 
conservadora do 
museo dedicado 

ao pintor en 
Barcelona, Malén 

Gual.

Cultura
Seminario sobre Pablo Picasso na UIMP

14

15

 14. Sede de la  UIMP na 
Coruña  

15. Detalle do folleto do 
seminario sobre Picasso 
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A Fundación Emalcsa puxo en marcha 
este ano a iniciativa Deporte 
Solidario, en colaboración co 
Concello da Coruña, a través 
da que concedeu axudas a 26 
entidades deportivas da cidade 
para o desenvolvemento de 32 
proxectos que combinan a acción 
social e a actividade física. En 

total, destináronse 250.000 
euros nesta primeira convocatoria, 

que beneficiarán a máis de 13.000 
persoas ao longo de 2014. 

Deste xeito, a institución abriu unha nova 
liña de intervención, fomentando o uso 
do deporte como instrumento social. 
Este programa foi deseñado a partir das 
conclusións do estudo Asociacionismo 

Deportivo na Coruña, realizado en 2012 
coa participación de 49 colectivos que 
suman máis de 11.000 membros.  

Presentación
O alcalde da Coruña e presidente da 
Fundación Emalcsa, Carlos Negreira, 
acompañado polos patróns da Fundación 

Solidariedade e Deporte
Programa Deporte Solidario

 1, 2 e 4. O alcalde diríxese aos 
asistentes á presentación do 
Programa Deporte Solidario

 3. Proba de atletismo na Coruña 

1 

2 

3 

4 
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Julio Flores e Francisco Mourelo, 
presentou, na primeira semana de outubro, 
o programa Deporte Solidario ante 
representantes das asociacións deportivas 
da cidade. 

Esta iniciativa canalizouse a través 
dunha convocatoria pública, en virtude 
da cal cada entidade podía optar a un 
máximo de 20.000 euros de subvención, 
e presentar até  tres propostas, que 
debían enmarcarse nalgunhas destas 
liñas de actuación: xénero e actividade 
física; educación en valores; participación 
e integración de nenos e mozos en 
situación de desvantaxe social; atención á 
diversidade; e participación en actividades 
solidarias.  Dado o carácter innovador 
desta convocatoria a Fundación Emalcsa 
puxo a disposición dos interesados unha 
asistencia técnica que lles axudou a 
elaborar as súas solicitudes.

Sinatura dos convenios
O 3 de decembro asináronse os convenios 
coas entidades beneficiarias a proposta 
do comité de selección, nun acto 
presidido polo alcalde, Carlos Negreira. 
Nel interviñeron, para explicar os seus 
proxectos e en representación das 
entidades subvencionadas, o presidente 
do Básquet Coruña, Carlos Lamora; a 
presidenta da Unión Veciñal Ventorrillo, 
Rosa Barreiro; e o secretario e presidente 

en funcións do Club de Tenis Marineda, 
Juan Hernández Rei. 

Participaron 40 entidades, das que 35 
cumpriron os requisitos da convocatoria. 
Fixeron chegar 45 proxectos ante o Comité 
Técnico encargado de valoralos, composto 
por catro membros, representantes das 
concellarías de Servizos Sociais e Deporte 
do Concello herculino, da Deputación 
Provincial e da Delegación da Xunta na 
cidade. 

Obtiveron axudas para os seus proxectos 
26 asociacións, un 74% do total das 
presentadas. Os proxectos financiados 
desenvólvense en diferentes disciplinas 
deportivas, como o baloncesto, hockey, 
atletismo, fútbol sala, rugby, vea, 
piragüismo, pesca submarina, waterpolo, 
esgrima, xadrez, tenis de mesa, tenis, 
halterofilia, hípica, voleibol, judo, tiro 
con arco e deportes de montaña. A 
convocatoria distribuíu 250.000 euros en 
axudas, dos que un 63% destinaranse ao 
desenvolvemento dos proxectos sociais, e 
o resto ao fomento do deporte de base.  

Atención à 
diversidade

19%

DEPORTE SOLIDARIO. PROXECTOS PRESENTADOS

Xénero  e 
actividade física 
44%

Educación en 
valores
6%

Participación e integración de 
mozos en desventaxa social

15%

Participación en 
actividades solidarias

16%
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A modalidade de xénero e actividade 
física é a que máis propostas recibiu, 
un total de 14, e reflicte a preocupación 
por desenvolver a igualdade no ámbito 
deportivo coa participación de nenas 
e mozas en disciplinas nas que 
tradicionalmente teñen pouca presenza, 
como halterofilia, rugby, tenis de mesa, 
piragüismo, hockey, waterpolo ou fútbol 
sala.

En canto á atención á diversidade, seis 
iniciativas fomentan a participación de 
persoas con discapacidade no tenis, vea 
adaptada, tiro con arco e baloncesto. 
Outros 5 proxectos están a se desenvolver 
a favor da integración de nenos e mozos 
en situación de desvantaxe social e para 
a prevención de adiccións a través do 
deporte, atletismo, fútbol ou escalada. 

Importes  
Proxectos sociais 157.975,10 €

Fomento do deporte base 92.024,90 €
Total 250.000 €

Ademais, levaranse a cabo cinco 
programas de accións solidarias, como 
a prevención do alzhéimer a través da 
práctica do xadrez, o torneo solidario do 
Hockey Borbolla, ou a IV Legua Marítima 
Solidaria da RSD Hípica. Finalmente, dous 
proxectos traballarán sobre a educación 
en valores a través do baloncesto e o 
rugby. 

As 26 entidades deportivas que están 
a desenvolver estes proxectos sociais 
xestionan un orzamento global de 8,5 
millóns de euros e xeran 202 empregos. 
En total, reúnen a 13.035 socios e contan 
coa axuda de 557 voluntarios.
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O pasado 21 de abril Termaria, Casa 
del Agua, organizou, coa colaboración 
da Fundación Emalcsa, un zumbathon 
de baile solidario no que, grazas á 
axuda cidadá, reuníronse tres carros 
cargados de produtos para o Banco de 
Alimentos Rías Altas, 932 quilos en total. 
Coincidindo co paso dos corredores da II 
Maratón Atlántica Coruña42, organizada 
polo Concello, celebrouse esta sesión 
de zumba, unha modalidade de fitness 
baseada no baile e a música latina.
O bo tempo e o ambiente deportivo 
contribuíu a animar aos coruñeses, e 
180 persoas sumáronse á actividade, 
superando por moito as expectativas dos 
organizadores. Todos eles recibiron unha 
camiseta conmemorativa do evento doada 

pola Fundación Emalcsa e, por cada 
participante, o Supercor Casa del Agua 
doou tres quilos de alimentos ao Banco 
Rías Altas.

Os produtos foron entregados nun acto 
celebrado o 22 de abril, e que contou 
coa presenza do director da Fundación 
Emalcsa, Manuel Aguilar; los responsables 
do Banco de Alimentos, José Luis Castro-
Acuña e María Elena Canedo; o xerente de 
Supercor Casa del Agua, Antonio Rios; e os 
representantes da empresa colaboradora 
Rocfit, Javier Peréz-Aubá e Ana López; e de 
Termaria Casa del Agua, Claudio Orjales e 
Celso Blanco.

‘Zumbathon’ Solidario

5, 6 e 7. Sesión de 
zumbathon fronte á 
Casa da Auga
  
8. Camisola 
conmemorativa desta 
actividade

5 

6

7

8

Solidariedade e Deporte
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A Fundación Emalcsa, en colaboración 
con FSC Inserta, a entidade para a 
educación e o emprego da Fundación 
ONCE, e Termaria Casa del Agua, orga-
nizou un curso para formar a persoas 
con discapacidade como auxiliares 
termais. Quince alumnos beneficiáronse 
dos coñecementos impartidos neste 
programa, pensado para facilitar a súa 
integración na vida laboral. 

O acto de clausura tivo lugar o 4 de 
xullo, na Casa da Auga da Coruña, e 
contou coa asistencia da presidenta do 
Consello Territorial da ONCE en Galicia, 
Dolores Venancio; a directora territorial 
de FSC Inserta na nosa comunidade, 
Menchu Iglesias; o director xerente de 
Termaria, Claudio Orjales, e o director 
da Fundación Emalcsa, Manuel Aguilar.

Este curso enmárcase dentro do 
Programa por Talento, que a Funda-
ción ONCE desenvolve a través de FSC 
Inserta, co financiamento conxunto do 
Fondo Social Europeo. O seu obxectivo 
é aumentar as posibilidades de que os 
cidadáns con algún tipo de discapaci-
dade poidan conseguir un emprego.

4

3 
2 

1

 

 1. Menchu Iglesias saúda a un dos alumnos
2. Presentación do curso de inserción laboral

3. Cartel promocional do programa
4. Foto de familia dos participantes

Formación e Emprego
Integración laboral de persoas con discapacidade
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As pemes forman a estrutura troncal e 
vertebradora do noso tecido empresarial 
polo que  o alcalde da Coruña e 
presidente da fundación Emalcsa, Carlos 
Negreira; o presidente da Cámara de 
Comercio, Marcelo Castro; e o director 
xeral da Fundación Incyde, Javier Collado, 
asinaron no mes de maio un convenio para 
impartir cursos de formación destinados 
aos pequenos e medianos empresarios da 
cidade. O seu financiamento ascende a 
315.000 euros, dos que un 80% proveñen 
do Programa Operativo de Adaptabilidade 
e Emprego do Fondo Social Europeo, 
mentres que o 20% restante achégao a 
Fundación Emalcsa.

O programa estrutúrase en dúas fases:

- Sete cursos de formación:  dous de 
apoio ao comercio, dous de creación, 
consolidación de empresas e 
autoemprego baixo o lema ‘Emprende 
en positivo’, dous programas de 
internacionalización e un programa 
superior de xestión da empresa familiar y 
sucesión baixo o lema ‘compite+’.
- Tres xornadas de reforzo: verificación e 
impulso das empresas participantes 
nos sete programas anteriores, por 
medio dos que se consolidan os 
coñecementos adquiridos mediante 
obradoiros especializados, consultoría e 
networking activo. 

Os cursos froito desta colaboración deron 
comezo a finais do mes de maio. En primeiro  

Formación e Emprego
Cursos para pemes

lugar, desenvolvéronse dúas edicións 
do programa dedicado  á mellora da 
competitividade comercial. Ofreceron ideas 
para perfeccionar a xestión do pequeno 
comercio. Cada empresa participante 
recibiu un diagnóstico específico da súa 
situación e unha consultoría personalizada, 
que desembocou na elaboración dun plan 
estratéxico con accións de mellora. En total, 
matriculáronse 21 persoas, cunha media de 
idade de 39 anos, e dos que 5 contaban con 
titulacións universitarias, e os 16 restantes, 
con estudos secundarios. O 81% eran 
traballadores por conta propia e o 19%, por 
conta allea. 

Todos eles presentaron plans de mellora, 
17 centrados no comercio e 3 no sector 
servizos. O 90% estaban destinados a 
empresas xa existentes e, a partir deles, 

5. Un dos alumnos 
recolle o seu diploma 
de mans do alcalde, 

Carlos Negreira

5
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contaban con crear até 56 postos de 
traballo. 

Tamén durante o verán, desenvolvéronse 
outros dous cursos centrados na creación 
e consolidación de empresas e ao 
autoemprego. Contaron coa participación de 
24 alumnos, que recibiron consellos para 
identificar as oportunidades de mercado 
e desenvolver un plan adecuado para 
aproveitalas. Dirixíronse, preferentemente, 
a emprendedores cunha idea de negocio 
e a empresarios que desexasen consolidar 
a súa compañía ou avaliar alternativas de 
expansión.

Neste caso, a media de idade dos alumnos 
foi de 38 anos, e entre eles contábanse 
4 traballadores por conta propia, 4 por 
conta allea e 16 desempregados, dos que 
5 levaban máis dun ano nesa situación.  O 
87% dos plans de negocio presentados 
ao final do programa pertencían ao sector 
servizos. Un de cada dous estaba pensado 
para a mellora dunha empresa existente, 
mentres que os restantes centráronse en 
ideas de nova creación. En total, estas 

propostas prevén a creación de 88 
postos de traballo, e un 12% dos 
estudantes mostrouse disposto a 
pór o seu proxecto en práctica de 
xeito inmediato. 

Entre setembro e novembro desenvolvéronse 
outros dous programas, dedicados á 
diversificación empresarial, nos que se 
trataron temas como o comercio exterior, 
a apertura dun negocio ás oportunidades 
transfronteirizas e a internacionalización. 
En total, 18 persoas completaron estes 
cursos, das que o 89% contaban con 
estudos universitarios, e a súa media de 
idade situouse en 34 anos. En canto á súa 
actividade profesional, 6 eran traballadores 
por conta propia, 4 por conta allea e oito 
estaban en situación de desemprego, sete 
deles desde hai máis de doce meses. 

Os proxectos de internacionalización 
presentados centráronse no sector servizos 
(50%) e o comercio (47%), cun único 
traballo dedicado á industria. A partir deles, 
está prevista a creación de 78 postos de 
traballo. 

Por último, entre outubro e decembro 
desenvolveu un curso centrado na mellora da 
competitividade das pemes ante a crise, a 
través do apoio de consultores especializados 
e dun seguimento personalizado de cada 
empresa. Contou coa asistencia de 18 
alumnos, dos que 12 eran traballadores por 
conta propia, 5 asalariados e un levaba máis 
dun ano en paro. 

O 89% dos participantes eran licenciados ou 
diplomados universitarios, e a súa media de 
idade era de 41 anos. Todos eles presentaron 
plans de negocio cos que mellorar a súa 
situación empresarial, cos que prevén a 
creación ou consolidación de 52 empregos. 
O 82% comprometeuse a polo en marcha de 
maneira inmediata.

66. Acto de entrega de diplomas
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O 8 de maio de 2013 asinouse un 
protocolo de colaboración entre o Concello 
da Coruña, a Cámara de Comercio 
da Coruña, a Fundación Emalcsa e a 
Fundación Incyde para a creación de 
viveiros de empresas na cidade herculina. 
A partir deste protocolo, xa se iniciaron 
os traballos para desenvolver un proxecto 
deste tipo na Coruña, que terá a súa sede 
no local de titularidade municipal situado 
no Papagaio. 

A Fundación Emalcsa achegou,  ao longo 
de 2013, o apoio técnico necesario para 
a concreción funcional desta iniciativa 
baseada na innovación. Nace así o Centro 
de Innovación e Emprendemento (CIEM), 
concibido como un punto de encontro para 
profesionais, un espazo para desenvolver 

Formación e Emprego
Centro de Innovación e Emprendemento da Coruña

 

e intercambiar ideas e conseguir que se 
fagan realidade. 

O CIEM, que se porá en marcha 
nos vindeiros meses, aspira a 
converterse nun laboratorio onde 
os emprendedores con talento 
poidan desenvolver e dar 7

7. Imaxes promocionais 
do viveiro de empresas
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forma ás súas ideas. Os seus obxectivos 
serán aconsellar e formar ás persoas 
interesadas na innovación en modelos de 
negocio ou no desenvolvemento de novos 
produtos e servizos. Alí compartiranse 
coñecementos e facilitaranse ferramentas 
apropiadas para reducir o risco destes 
proxectos, controlar o medo ao fracaso 
e prestar axuda na procura de fontes de 
financiamento. 

O proxecto realizado contempla cinco áreas 
de especialización que combinan a innovación 
coas fortalezas da economía local. Trátase de 
liñas de traballo que se integran tanto coas 
propostas de Coruña Futura como cos retos 
sociais establecidos no Horizonte2020 da 
Unión Europea. 

O CIEM disporá das infraestruturas e servizos 
tradicionais dun viveiro de empresas: 
despachos equipados con mobiliario e 
cos sistemas de comunicación necesarios 
para pór en marcha unha iniciativa. Pero 
tamén será un espazo multifunción, onde 
as distintas salas distribuiranse en función 
das necesidades dos emprendedores e 
empresas, e dunha forma que favoreza o 
networking e o coworking.

Ademais, o Centro de Innovación e 
Emprendemento contará cunha web 
propia, con toda a información sobre o seu 
funcionamento e filosofía, e empregará 
todas as ferramentas das redes 2.0 para 
desenvolver unha estratexia de comunicación 
corporativa, dirixida a profesionais que 
poidan ser usuarios potenciais dos seus 
servizos.



ANEXO



 

 

 

 C o r u ñ a F U T U R A

KNOWLEDGE PARTNER  

INSTITUCIONES PROMOTORAS

I n n o v a c i ó n + T e r r i t o r i o

2 9  y  3 0  d e  M a y o  d e  2 0 1 3

 

Foro Ciudad
RESULTADOS DEL 2º PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Contrastación de las Hipótesis del Modelo Urbano y de los Proyectos Estratégicos



03.

Como conclusiones generales derivadas del análisis de los cuestionarios y de las 
califi caciones obtenidas por cada una de las propuestas planteadas al Foro cabe 
destacar las siguientes:

1. El Foro muestra un alto nivel de acuerdo con todas las propuestas planteadas. 
La mayoría de las cuestiones sobre las que se le ha consultado son valoradas por 
encima de 8 sobre 10 y únicamente dos reciben una califi cación entre 6 y 7.

2. Existe una preferencia signifi cativa hacia aquellas propuestas que conllevan 
iniciativas de desarrollo económico y de dinamización de la actividad productiva. 
Dentro del nivel general de aceptación de los planteamientos expuestos al Foro 
éste considera, de forma clara, que la prioridad, en este momento, es recuperar el 
crecimiento y crear empleo.

3. La necesidad de plantear una estrategia metropolitana es percibida por el Foro 
como uno de los objetivos más importantes  Se valora de forma muy especial la 
necesidad de cooperación en el caso de las relaciones entre A Coruña y Arteixo 
pero, en general, se considera que el acuerdo con todos los municipios del Área 
Metropolitana es imprescindible para cualquier propuesta de futuro.

4. Los problemas de transporte colectivo son percibidos como uno de los retos 
fundamentales. En todas las propuestas los componentes referidos a esta 
cuestión se consideran los elementos más importantes y prioritarios sobre los que 
se debe actuar.

5. Entre los clusters económicos sugeridos destaca sobremanera la elevada 
valoración que se otorga al Cluster Marítimo-Portuario y, con una puntuación 

ligeramente inferior al Turístico. En relación con los restantes clusters la 
valoración sigue siendo alta, por encima de 7,5 en cualquier caso, pero se ven 
penalizados por un menor conocimiento de los mismos por parte de muchos 
participantes o de las potencialidades que alberga A Coruña para su desarrollo.

6. El resultado más frecuente es que se otorgue a los proyectos de forma global 
una valoración más alta que la que se otorga a cada uno de sus componentes de 
forma independiente. Es el proyecto en sí el que se considera que aporta valor 
y resulta interesante para el futuro de la ciudad siendo sus diferentes partes 
percibidas como menos interesantes si se desligan del concepto general del 
proyecto correspondiente.

7. El análisis de los cuestionarios transmite una percepción generalizada de 
ilusión y acuerdo con las propuestas y con la concepción global del planteamiento 
de Coruña Futura. Esto se refl eja claramente en las elevadas valoraciones 
obtenidas. También en el elevado grado de acuerdo de las respuestas. Únicamente 
las tres cuestiones que se valoran por debajo de 7 presentan un Coefi ciente 
de Discordancia mayor del 30% mientras que en las mejor califi cadas este 
coefi ciente se encuentra por debajo del 20% lo que es indicador de un 
elevadísimo nivel de acuerdo entre los participantes de Foro. Especialmente 
relevantes son los contenidos de las anotaciones que los participantes han 
realizado en el apartado de Observaciones del cuestionario. Casi el 50% de los 
que han rellenado este apartado lo han hecho para transmitir su entusiasmo y la 
alta valoración que les merece el conjunto de las propuestas y el hecho de contar 
con un Proyecto de Ciudad de este tipo.

Conclusiones y valoración de resultados

2Resultados del 2º CPI del Foro Ciudad

Resultados del 2º proceso de participación



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Numeración de las preguntas

Va
lo

ra
ció

n

10 20 30 40 50 57

6 5 2
1

4
8 9 10

3
7

Cooperación municipal dentro del Área Metropolitana

Impulso del Cluster  Portuario asociado Puerto Exterior 

Desarrollo del Proyecto “Puerto Urbano de A Coruña” 

Cooperación municipal de A Coruña y Arteixo

Énfasis en iniciativas de impulso de Clusters Económicos Emergentes 

Énfasis en el diseño de una estrategia territorial para Coruña Futura 

Desarrollo del Proyecto Ciudad del Conocimiento

Desarrollo de la Ciudad Tecnoindustrial A Coruña-Arteixo

Reordenación del transporte colectivo

Fortalecimiento de sistemas de transporte colectivo en 
la Avenida de la Innovación                                                            

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conclusiones y valoración de resultados03.

Cuadro global de resultados

3Resultados del 2º CPI del Foro Ciudad

Resultados del 2º proceso de participación



27,3%

33,4%

28,2%

23,4%

7,8

6,9

8,1

8,6

Énfasis en las propuestas para la ciudad A Coruña

Énfasis en el diseño de una estrategia
territorial para Coruña Futura

Énfasis en la escala territorial de Coruña Next

Énfasis en la escala territorial del Diamante de Galicia

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA CD

Gráficas de Resultados04.

Escalas de trabajo A Coruña

Coruña NEXT

Coruña Futura

Diamante Gallego

A.1

Resultados del 2º CPI del Foro Ciudad 4

Resultados del 2º proceso de participación



  

23,0%

23,1%

21,6%

23,4%

28,7%

7,9

8,1

8,7

8,0

7,5

Instrumentos para mejorar la proyección
internacional de Coruña Futura

Proyectos de componente urbanístico y territorial

Iniciativas de impulso de Clusters Económicos Emergentes

Integración de proyectos de componente urbanística
con clusters productivos

Diseño de instrumentos para gestionar PE. Agencias Zero

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA CD

Gráficas de Resultados04.

Enfoques EstratégicosA.2
Proyecto Ciudad Proyecto Ciudad Coruña FuturaCoruña Futura

Resultados del 2º CPI del Foro Ciudad 5

Resultados del 2º proceso de participación



18,5%

21,9%

28,0%

25,6%

25,2%

24,4%

9,0

8,4

7,6

8,1

8,1

8,0

Cluster Portuario asociado a la infraestructura
del Puerto Exterior

Cluster Turístico

Cluster de la Salud

Cluster integrado Turismo, Calidad de Vida y Salud

Cluster de Industrias y Contenidos Digitales

Cluster de Soluciones Urbanas y Energía

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA CD

Gráficas de Resultados04.

Iniciativas sobre Clusters EmergentesA.3

El impulso a un Cluster portuario se percibe como una de las grandes 
oportunidades para el desarrollo económico de A Coruña. Es la segunda 
cuestión más valorada por los participantes del Foro y en la que existe 
un mayor nivel de acuerdo de todas las planteadas en el cuestionario. El 
Cluster Turístico ocupa la 11ª posición en la valoración global del Foro. Los 
clusters de contenidos digitales, soluciones urbanas y Salud, Turismo y 
Calidad de Vida reciben valoraciones en torno a 8 mientras que el de la salud 
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