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Coruña Futura es un Proyecto Urbano para el desarrollo inteligente de
A Coruña durante los próximos años. Propone una estrategia que
asocia las diferentes actuaciones urbanas con los clusters
económicos que deben sustentar la fortaleza económica de nuestra
Ciudad.
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Presentación
Por terceiro ano consecutivo, a Fundación
Emalcsa presenta a súa Memoria de Actividades.
Todos os que formamos parte do seu Padroado
traballamos con ilusión e empeño para dar
cumprimento aos obxectivos que os nosos
Estatutos fundacionais establecen. Para iso,
seguimos a desenvolver os programas que
artellan e dan sentido ás nosas actividades.
Quero destacar especialmente a posta en marcha
do acontecemento de excepcional interese
público A Coruña 2015 – 120 anos despois,
para conmemorar o 120 aniversario da primeira
exposición de Picasso na rúa Real da nosa
cidade. Este acontecemento creará unha oferta
cultural de primeira magnitude e atraerá a nosa
cidade a numerosos visitantes. As desgravacións
fiscais para as achegas empresariais ao evento
serán un potente incentivo para sufragar os seus
custos con financiamento privado. Será, ademais,
o xerme dun proxecto máis ambicioso e a longo
prazo, para vincular definitivamente a Picasso coa
Coruña.
A Fundación seguiu a traballar no
desenvolvemento das estratexias urbanas
definidas en Coruña Futura e no Plan de
Mobilidade Urbana Sostible, mediante acordos
con distintos axentes sociais e institucionais, e na
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articulación de accións de participación como o
foro Cidades con Proxecto ou os nove encontros
sectoriais que se mantiveron.
As accións formativas moi cualificadas,
relacionadas co emprego e o emprendemento,
e tamén co desenvolvemento empresarial e
comercial, tiveron tamén o seu protagonismo
neste ano de actividade da Fundación.
E, por último, quero poñer énfase no deporte e a
solidariedade. No deporte base como elemento
de desenvolvemento individual e social e como
instrumento de solidariedade e integración. As
entidades deportivas coruñesas que participaron
neste innovador programa da Fundación
demostraron unha alta capacidade de introducir
e xestionar nas súas actividades deportivas novos
elementos de integración social e solidariedade.
Remato cun agradecemento a todos os
coruñeses que participaron nas actividades da
Fundación, polo interese que amosaron e polas
suxestións e críticas que nos axudaron a mellorar.

Carlos Negreira Souto,
presidente da Fundación
Emalcsa e alcalde da Coruña
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Ana María Fernández Gómez,
terceira tenente de alcalde e
concelleira responsable da Área de
Servizos Sociais, Cultura, Deportes e
Educación do Concello da Coruña
VOGAL
Manuel Aguilar López
DIRECTOR XERENTE

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

Carlos Negreira Souto,
alcalde da Coruña
PRESIDENTE

Miguel Lorenzo Torres,
concelleiro delegado de Servizos
Sociais do Concello da Coruña
VOGAL

Padroado
Membros

Martín Fernández Prado,
cuarto tenente de alcalde e concelleiro
responsable da Área de Medio Ambiente,
Infraestruturas e Territorio do Concello da Coruña
VOGAL
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Jaime Castiñeira de la Torre,
director xeral
de Emalcsa
VOGAL

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

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

O Padroado da Fundación Emalcsa
reuniuse en sete ocasións en
2014: 15 de xaneiro, 3 de
febreiro, 18 de marzo, 26
de xuño, 26 de setembro,
3 de decembro e 17 de
decembro.
Nas tres
primeiras
citas
adoptáronse,
entre outros,
os acordos
necesarios para
tomar parte no evento A
Coruña – 12 anos despois. Con
tal fin, modificáronse os estatutos
fundacionais e aprobouse a
Vista aérea da Coruña
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participación na Comisión
Interadministrativa
creada para a xestión
dos beneficios fiscais
outorgados ás empresas
patrocinadoras. Ademais,
no ámbito do proxecto
Coruña Futura, aprobouse
un convenio coa Fundación
Luís Seoane para a
convocatoria das bolsas
Coruña Idea (Cidea).
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En setembro déuselle o visto
bo aos programas de formación
e ao convenio coa Asociación
Coruña Metropolitana 3.0 para
a preparación da candidatura da
Coruña como Cidade Creativa da
Unesco.

Na reunión celebrada en xuño,
aprobáronse a memoria e as
contas anuais correspondentes
ao exercicio 2013. Tamén se
adxudicaron diversos convenios
e contratos, entre eles o contrato
de asesoramento e a xestión de
patrocinios e mecenado de A
Coruña 2015 – 120 años despois.

Finalmente, en decembro,
aprobouse o plan de actuación
para 2015 e as licitacións para
os concursos de creatividades e
de medios de comunicación da
exposición O primeiro Picasso – A
Coruña 2015
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1.1.1. Fórum Coruña Futura:
Ciudades con Proyecto
O 30 de xuño de 2014 tivo lugar no salón
de actos do Museo Nacional de Ciencia
e Tecnoloxía (Muncyt) o terceiro foro
cidade, Fórum Coruña Futura: Cidades
con Proxecto, que congregou a máis de
200 persoas. Contou coa participación
do alcalde de Pamplona, Enrique Maya,
e dos arquitectos Jaime Lerner e Anthony
Mallows, todos expertos de recoñecido
prestixio internacional. Xunto a eles
estiveron o rexedor coruñés, Carlos
Negreira, e o presidente da Fundación
Metrópoli, Alfonso Vegara.
O obxectivo desta cita foi presentar
as propostas recollidas en anteriores
encontros de Coruña Futura, e contrastalas
coas experiencias doutras urbes pioneiras
e innovadoras en diversos ámbitos, para
sumar aos axentes sociais da cidade na
consecución dos obxectivos.
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6 e 7. Relatores do Foro e
presentación aos medios

de investigación de alta tecnoloxía,
vinculadas ao campo das smart cities.
Para Mallows, a sustentabilidade ten
que contemplar tres aspectos: social,
económico e ambiental.

Jaime Lerner é arquitecto e un dos
urbanistas máis prestixiosos do mundo.
Foi o auténtico transformador de Curitiba,
entre 1971 y 1992, que é hoxe en día
unha das cidades con máis calidade de
vida do Brasil. Lener é una persoa de
referencia cando se fala de planificación
de cidades. Destacou que a mobilidade,
a sustentabilidade e a sociodiversidade
son tres puntos fundamentais para o
desenvolvemento urbano.
Anthony Mallows é arquitecto e
especialista en sustentabilidade urbana.
É o director de Masdar City, o proxecto
máis ambicioso a nivel mundial para
desenvolver una cidade completamente
autosustentable. Púxose en marcha no
2008, para sumar os usos propios dunha
cidade ao desenvolvemento de centros

Enrique Maya é alcalde de Pamplona,
unha das cidades con maior calidade
de vida de Europa. Unha urbe, ademais,
con proxecto e excelente en materia
económica e de emprego. Maya destacou
que, á hora de elaborar unha iniciativa,
hai que ser moi contundentes co ‘que’ e
menos co ‘como’, planificar sempre con
flexibilidade, pero sabendo onde se quere
chegar.
Carlos Negreira
alcalde da Coruña
e presidente da
Fundación Emalcsa,
referiuse a este foro
como “un paso máis
dentro da estratexia
de cidade e unha
oportunidade para
poñer en común
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Instituciones Promotoras:

iniciativas nacionais e internacionais que
se están a desenvolver noutras cidades”.
Na xuntanza, púxose de manifesto que
máis de 900 cidadáns da Coruña e a
súa área metropolitana participaron xa
directamente en Coruña Futura, a través
dos tres foros e as distintas reunións
sectoriais que se celebraron. A partir das
súas ideas e achegas deseñáronse catro
vectores clave, que sintetizan as propostas
presentadas en edicións anteriores e
que foron sometidos á valoración dos
representantes sociais reunidos no Muncyt.
Son os seguintes:

Coruña Verde e Azul. Propón a mellora
ambiental e paisaxística do territorio,
a creación dunha malla verde, unha
rede para peóns e bicicletas e a
recuperación das paisaxes rurais, entre
outras iniciativas. É o caso do carril bici
metropolitano, ou do ciclo da auga. Para
o alcalde, a xestión e o tratamento de
residuos sólidos son algún dos próximos
retos.
Fundación Emalcsa. Memoria 2014

A cidade tecnoindustrial A Coruña –
Arteixo, con influencia ata Carballo e
Cerceda. O seu epicentro será o porto
exterior de Punta Langosteira, e terán
unha importancia capital os polígonos
da Grela, Sabón e Morás, que xeran unha
rede de enclaves de solo industrial sobre
a que debe descansar toda a actividade
desenvolvida pola infraestrutura
portuaria.
Coruña Emerxe, unha iniciativa que
recolle a aposta pola avenida da
Innovación, ao longo do Paseo da
Marina e a actual avenida de Alfonso
Molina. Será o eixo da economía do
futuro na cidade e integra, ademais, os
proxectos do Porto Urbano, o Distrito
da Creatividade (Centro Histórico),
a avenida da Saúde e a Cidade do
Coñecemento. Neste ámbito situaranse
as actividades económicas asociadas
aos clúster martítimo-portuario, de
turismo, de calidade de vida e saúde,
dixital e de solución urbanas. Tamén
será fundamental a colaboración coa
Universidade e a figura do Cidea, o

centro de produción de deseño que
localizarase na antiga Comandancia de
Obras.
Coruña Conecta, que recolle as ideas
achegadas nos proxectos de Corazóns
de Barrio e a Ronda dos Barrios. Trátase
dunha estratexia para a mellora integral
da cidade, que pretende lograr un maior
equilibrio entre as súas distintas áreas. O
obxectivo é que en cada barrio exista un
polo que dinamice o conxunto. A Ronda
de Outeiro terá un papel fundamental
en Coruña Conecta, xa que é o punto
de unión entre 14 barrios e na súa
contorna, vive o 40% da poboación
da cidade. A actuación urbana no
Castrillón o unas Conchiñas son algún
dos exemplos que se engloban neste
apartado.
Accede á web de Coruña Futura

Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futura
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1.1.2. Encontros sectoriais
Dende os inicios de Coruña Futura,
o Concello e a Fundación Emalcsa
organizaron encontros sectoriais con
distintos representantes da sociedade

civil e dos sectores económicos, culturais
e sociais da cidade. Nestas xuntanzas, os
participantes coñecen de primeira man as
características do proxecto e teñen ocasión
de trasladar as súas propostas sobre a
situación dos seus respectivos sectores.

9
8

Encontros sectoriais:
8. Artes escénicas
9. Imaxe e marca
10. Deportes

Fundación Emalcsa. Memoria 2014
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Ao longo do ano 2014, o alcalde da
Coruña, Carlos Negreira, o primeiro
tenente de alcalde, Julio Flores; a
terceira tenente de alcalde, Ana María
Fernández Gómez; o cuarto tenente
de alcalde, Martín Fernández Prado; a
quinta tenente de alcalde, María Luisa
Cid Castro; o concelleiro de Educación,
Deportes e Xuventude, Francisco José
Mourelo Barreiro; o concelleiro de Medio
Ambiente e Sanidade, Enrique Luis de
Salvador Sánchez; a concelleira de Tráfico,
Mobilidade e Uso e Utilización do Dominio
Público, María Begoña Freire Vázquez, e
o director xerente da Fundación Emalcsa,
Manuel Aguilar, participaron en nove
encontros sectoriais, nos que tomaron
parte máis de 120 persoas.
Deporte na cidade. 29 de xaneiro e 18
de marzo
Os dous primeiros encontros sectoriais
do ano centráronse no deporte
como elemento de integración, de
transmisión de valores e de formación,
especialmente para os máis novos.

Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futura

10

Encontros sectoriais:
11. Rehabilitación e rexeneración urbana
12. Talento mozo

Abordouse a situación dende a
perspectiva do asociacionismo deportivo
e a súa relación co Concello e o resto
de administración públicas. Tamén se
analizou a importancia do papel das
empresa patrocinadoras do deporte, tanto
nos niveis de base como nos profesionais.
Accede aos informes:
Primeiro encontro
Segundo encontro

Artes escénicas. 9 de abril
O tema deste encontro foi a necesidade
de entender a cultura, en todas as
súas manifestacións, como un valor
en si mesma, pero tamén como unha
actividade que crea riqueza e postos de
traballo. De aí a importancia de impulsar
e conservar a creación cultural.

11

Accede ao informe
12

Imagen y marca de la ciudad. 2 de abril
Imaxe e marca da cidade. 2 de abril
Na reunión, mantida cos empresarios e
profesionais da comunicación e marketing
da cidade, tratáronse estratexias para
xerar unha imaxe e unha marca da
Coruña, dentro do obxectivo do goberno
municipal de potenciar e consolidar
a cidade como referente no noroeste
español.
Accede ao informe
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Renovación, rehabilitación e
rexeneración urbana. 7 de maio
Nos vindeiros anos a renovación,
rehabilitación e rexeneración urbana
van xogar un papel fundamental nas
políticas de vivenda de toda Europa.
Fronte a aposta exclusiva polos novos
desenvolvementos residenciais, a
recuperación de inmobles antigos
supón un menor consumo de recursos
económicos e naturais, e un mellor
aproveitamento das infraestruturas
existentes. En resumo, é unha solución
eficiente, sustentable e de futuro á hora
de dar resposta ás necesidades de

vivenda da poboación. E, neste sentido,
a estratexia integrada de Coruña Futura
é clave para a obtención de fondos
europeos no período 2014-2020.
Accede ao informe

Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futura
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Talento mozo. 21 de maio
A través desta cita con mozos que
obtiveron premios extraordinarios de
fin de carreira e investigadores da
universidade coruñesa, Coruña Futura
abordou a necesidade de reter e atraer
o talento. Na mesa sectorial xurdiron
algunhas claves para conseguir este
obxectivo ao que aspiran moitas cidades
do mundo.

Encontros sectoriais:
13. Enerxía
14. Solo empresarial
15. Medio ambiente
13

14

Accede ao informe

Enerxía. 4 de xuño
Este encontro sectorial con empresarios,
profesionais e expertos serviu
para buscar oportunidades para o
desenvolvemento sostible nun sector, o
da enerxía, que ten un peso específico
na estrutura económica coruñesa. A
refinería, o porto petrolífero e a central
térmica de Sabón son elementos claves
para a xeración de riqueza da cidade.
Accede ao informe
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Solo empresarial. 10 de setembro
Durante a xuntanza con representantes
das asociacións de empresarios
dos polígonos industriais e parques
empresariais, analizouse a situación do
solo empresarial na comarca coruñesa.
A localización industrial presenta unha
forte concentración nos municipios da
Coruña e Arteixo, aínda que Culleredo,
Cambre e Bergondo tamén teñen certa
especialización. Existen numerosos
emprazamentos industriais dispersos,
pero a maior parte da actividade do
sector secundario desenvólvese en
grandes polígonos. A oferta de solo
industrial estímase en case 7.750.000
m2.
A crise económica reduciu
significativamente a demanda de
solo industrial e retrasou diversos
proxectos, pero foi posible levar a cabo a
ampliación de Pocomaco (Vío). A entrada
en funcionamento do porto exterior vai
determinar a localización de espazos
loxísticos no seu entorno, contribuíndo
aos procesos de localización de
Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futura
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16. Encontros sectoriais.
Colectivos estranxeiros

actividades económicas no eixo CoruñaArteixo.
Accede ao informe

Medio ambiente. 15 de outubro
A sociedade no seu conxunto cada vez
involúcrase máis e demanda un maior
coidado do medio ambiente, mediante
unha xestión máis eficiente tanto dos
recursos como dos residuos. Por tanto,
un encontro sectorial centrado nesta
materia resultaba imprescindible no
proxecto Coruña Futura.
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Os participantes coincidiron, de forma
xeneralizada, na importancia de evitar
impactos ambientais negativos. Con
todo, as cidades intelixentes deben
asumir unha postura máis ambiciosa
de intervención positiva, protección
activa, posta en valor do territorio,
renovación dos ecosistemas naturais,
e sobre todo, rexeneración de áreas
urbanas degradadas física, social e
economicamente.
Está comprobado que o esforzo dos
territorios en materia ambiental non só
incide na calidade de vida da poboación.
É tamén un factor importante de
singularidade e competitividade para o
desenvolvemento e atracción de certas
actividades económicas e un elemento
de cohesión social, dado que o sistema
ambiental da cidade gózano por igual
todos os veciños.
Accede ao informe

Colectivos estranxeiros. 12 de novembro
A última cita sectorial do ano centrouse
nos colectivos estranxeiros. As
cidades, como destino maioritario dos
migrantes, concentran e expresan a
diversidade propia dun mundo cultural e
heteroxéneo; representan un verdadeiro
“microcosmos” da globalización.
Así, existe unha tensión crecente entre
a tendencia multicultural e cosmopolita,
na que se materializan os dereitos de
cidadanía e asúmese que a diversidade
é fonte de riqueza económica e cultural;
e a “segregada”, na que rexe a exclusión
e emerxen distintas formas de violencia
urbana.
A Coruña duplicou a súa poboación
estranxeira na última década. En 2013,
residían nela 13.216 estranxeiros, un
5,35% do censo total. É necesario
atender á integración destes colectivos e
fomentar a cohesión social.
Accede ao informe

Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futura
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1.1.4. Candidatura á Rede de
Cidades Creativas da Unesco

17

18

1.1.3. Becas Cidea
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17. Futura sede do Cidea. 18. Carlos Negreira e Andrés
Precedo na sinatura do convenio para a candidatura á
Rede de Cidades Creativas da Unesco

Coruña Idea (Cidea) é un novo centro
municipal que supón un impulso ao
Distrito da Creatividade. Estará situado
na Antiga Comandancia Militar de Obras,
na avenida do Metrosidero, cedida polo
Ministerio de Defensa ao Concello da
Coruña. Mentres se realizan as obras de
adaptación das devanditas instalacións,
desenvolve a súa actividade desde a sede
da Fundación Luís Seoane.

Luís Seoane e a Fundación Emalcsa
publicaron a convocatoria de tres Bolsas
de Produción Cultural destinadas a
aquelas persoas interesadas en formarse
no campo da produción e comunicación
do deseño, no seo do Cidea.

Para apoiar esta iniciativa, en setembro de
2014, o Concello da Coruña, a Fundación

Accede ao convenio asinado entre as tres
entidades promotoras

En novembro de 2014, Carlos Negreira
Souto, alcalde da Coruña e presidente
da Fundación Emalcsa, e Andrés José
Precedo Ledo, presidente da Asociación
Metropolitana Coruña 3.0 asinaron
un convenio que ten como obxectivo
a preparación da candidatura da urbe
herculina á Rede de Cidades Creativas da
Unesco.
A Rede de Cidades Creativas creouse en
2004, para aproveitar o potencial creativo,
social e económico das colectividades
locais e promover a diversidade cultural.
As cidades que se integran nela poden
compartir experiencias e crear novas
oportunidades, sobre todo en áreas
relacionadas co turismo creativo.
Existen diversas categorías dentro desta
rede: Literatura, Música, Artesanía e Arte
Popular, Deseño, Arte Dixital, Gastronomía.
A Coruña optará á candidatura de Cidade

Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futura
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Unesco da Música, á que xa pertencen
Bogotá (Colombia), Glasgow (Escocia),
Gante (Bélxica), Bolonia (Italia), Sevilla
(España) e Brazzaville (Republica do
Congo).
A decisión de competir por este
nomeamento tomouse a partir dos
resultados do Estudo e implantación dun
modelo de cidade creativa, realizado pola
Asociación Metropolitana Coruña 3.0 en
2013. Esta asociación será a encargada
de recompilar toda a información
necesaria e de articular a participación
dos axentes culturais para presentar a
candidatura da Coruña en 2015.
Accede al convenio con la Asociación Coruña
Metropolitana 3.0
Consulta el documento “Estudio e implantación
de un modelo de ciudad creativa”

1.2. Plan de Mobilidade Urbana Sustentable
O Plan de Mobilidade Urbana
Sustentable (PMUS) púxose en
marcha no verán de 2012, coa firma
dun protocolo entre o Concello da
Coruña, o Ministerio de Fomento do
Goberno de España, 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 ás empresas Eptisa e Ineco,
e desenvolveuse o proceso de
participación cidadá.

19

20

O PMUS establece unha estratexia de
mobilidade na Coruña que está acorde
cos novos requirimentos normativos e
tecnolóxicos, coas demandas cidadás
21
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20 e 21. Bicicoruña

Estratexia e desenvolvemento urbano I Coruña futura
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e institucionais e coa realidade social e
económica. Os seus obxectivos concretos
son:
· Priorizar os investimentos 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 medioambiente, para reducir por
encima do 20% as emisións de CO2
antes de 2020.

19, 22, 23 e 25. Reunións e visitas de
traballo de colectivos e entidades coa
concelleira de Mobilidade e os seus
colaboradores
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Ademais, no marco deste plan, creouse
unha Oficina Tecnolóxica de Mobilidade,
formada por catro técnicos, que se ocupan
de:
• Coordinar, seguir e avaliar todas as
medidas e iniciativas relacionadas coa
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 o ámbito da mobilidade.

22

1.2.1. Desenvolvemento do PMUS
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 para a posta en marcha da
Oficina Tecnolóxica de Mobilidade.
O contrato quedou oficialmente
formalizado o 21 de marzo de 2013.
Establecéronse 18 meses e 61 días para
desenvolver o PMUS, polo que o 21 de
novembro de 2014 finalizaron os traballos
contratados na Oficina de Movilidade.

23
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24. Bicicoruña

1.2.2. Convenio con EMVSA
O 30 de xuño de 2014 a Empresa
Municipal de Vivenda, Servizos e
Actividades (EMVSA) e a Fundación
Emalcsa asinaron un convenio de
colaboración para favorecer a mobilidade
e potenciar o uso da bicicleta como medio
de transporte público no Concello da
Coruña. A achega da Fundación Emalcsa
foi de 250.000 euros, coa finalidade de
prestar axuda a EMVSA nas seguintes
accións:

24

· Campañas destinadas a potenciar
unha mobilidade urbana máis
sustentable e a impulsar o uso da
bicicleta como medio de transporte.
• Cursos sobre mobilidade urbana e
medidas de seguridade viaria, coa
infancia como público prioritario.

• Ampliar ou renovar a frota de
bicicletas, instalar novas bases aparcabicicletas e modificar o sistema de
lectura do cartón Millenium.
• En xeral, á mellora e potenciación
do sistema de aluguer de bicicletas
Bicicoruña.

Accede ao convenio
25
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2. Cultura. Evento A Coruña 2015- 120 anos despois

28
27

En febreiro de 1895, un adolescente
Pablo Ruíz Picasso expuxo algunhas das
súas obras nun establecemento comercial
da rúa Real, no centro da Coruña. Era a
primeira vez que o mozo pintor –daquela
aínda un estudante– exhibía publicamente
o seu traballo, do que comezaba a sentirse
satisfeito. Este sería o comezo da brillante
traxectoria dun xenio que ía marcar de
xeito definitivo a historia da arte española
e mundial. E todo comezou na Coruña.

29
26. Encontro na UIMP
27. Detalle dun cartel da exposición O primeiro Picasso
28. Vestiario dunha das óperas financiadas por la Fundación.
29. Imaxe dun dos traballos premiados no concurso de debuxo
Picasso coruñés. 30. Bandeirolas de A Coruña 2015-120
años despois
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En 2015, cumprirase o 120 aniversario
deste acontecemento. Con tal motivo, o
Concello da Coruña iniciou unha serie de
accións para dar a coñecer a etapa coruñesa de Picasso, como punto de partida
dun ambicioso proxecto cultural.
Neste contexto, a Lei de Orzamentos Xerais
do Estado para o ano 2014 recolle na súa
disposición adicional quincuaxésimo oitava
a declaración como Acontecemento de
Excepcional Interese Público da celebración do evento, cuxa denominación oficial
é A Coruña 2015 – 120 anos despois.
Esta cualificación abre á porta á busca de
patrocinios de entidades privadas.
O Padroado da Fundación Emalcsa, na
súa xuntanza do 18 de decembro, aprobou a súa participación na xestión do
Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 anos despois
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evento e na consecución de doazóns
e patrocinios para o seu programa de
actividades. Nunha cita posterior, o 15
de xaneiro de 2014, ampliou os seus
obxectivos estatutarios para dar cobertura ás actuacións necesarias.

32

2.1. Comisión Interadministrativa
O 20 de maio de 2014, a Administración Xeral do Estado, representada polo
Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas e o Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte, a Deputación da Coruña, o Concello da Coruña e a Fundación
Emalcsa asinaron un convenio de colaboración para crear a Comisión Interadministrativa do evento A Coruña 2015 – 120
anos despois. Deste xeito, deron cumprimento ao artigo 27 da Lei 49/2002, de
23 de decembro, dos incentivos fiscais ao
mecenado.

31

Este órgano administrativo é o encargado
da execución do programa e de certificar
que os gastos axéitanse aos obxectivos
e plans fixados. A Fundación Emalcsa é
a responsable da súa organización e da
execución do programa de actuacións
e actividades, de conformidade co
establecido no convenio de colaboración.
A comisión reuniuse tres veces ao longo do
ano: o 28 de maio, o 9 de xullo e o 17 de
decembro. En ditas xuntanzas, aprobouse
o logotipo do acontecemento e o manual
de uso e aplicación, os plans e obxectivos
xerais do evento, así como o programa de
actividades específicas e os orzamentos
estimados das mesmas.

31 e 32. Logotipo en
distintos soportes de
A Coruña 2015-120 años
despois
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Consulta o convenio polo que se crea a comisión
interadministrativa
Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 anos despois
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2.2. Programación do evento
2.2.1. Exposición O primeiro Picasso
O 20 de febreiro de 2015 inaugurarase
no Museo de Belas Artes da Coruña
unha gran exposición que permitirá
estudar con fondura a primeira etapa
da obra picassiana, unha parte da súa
produción que, pese a terse revelado
como fundamental, e moi descoñecida
para o gran público e mesmo para algúns
estudosos da obra do artista malagueño.
Ao longo de 2014, a Fundación Emalcsa
traballou activamente para facer posible a
celebración desta mostra. Destacan, entre
outras, as seguintes actividades.

33. Museo de Belas
Artes da Coruña, sede
da exposición
O Primeiro Picasso
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A mostra reunirá unha importante
cantidade de debuxos e pinturas de
Picasso, cedidos en préstamo polos
museos dedicados á súa figura en
Barcelona e París, así como polos
herdeiros do artista. Canda eles tamén se
exhibirán obxectos que Picasso empregou
durante a súa aprendizaxe na Escola de

33

Belas Artes, abundante documentación
sobre A Coruña da época e obras de
pintores coetáneos. Revelará como moitos
dos temas recorrentes na obra de Picasso,
coma as pombas, os touros ou a caricatura
están xa presentes nesta etapa inicial.
Cando escribimos estas páxinas, a exposición é
xa unha realidade cuxo éxito excede as nosas
mellores previsións. Para máis información,
visita a web da exposición.

2.2.1.1. Comisariado e comité técnico
O 10 de marzo de 2014, Magdalena Gual
Pascual, conservadora do Museu Picasso
de Barcelona converteuse na Comisaria da
exposición O primeiro Picasso. A Coruña
2015. É a encargada de seleccionar as
obras a expor e colaborar no deseño e
montaxe da mostra. Dirixiu un Comité
técnico formado por Rafael Inglada,
Eduard Vallés, Elena Pardo, Rubén
Ventureira e Antón Castro.

2.2.1.2. Convenio coa Xunta de Galicia
O 27 de maio de 2014 a Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, o
Concello da Coruña e a Fundación
Emalcsa asinaron un convenio para
establecer o marco de colaboración
na organización e desenvolvemento da
exposición.
A xestión do Museo de Belas Artes da
Coruña pertence á Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria

Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 anos despois
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34. Cartel da exposición
O Primeiro Picasso

da Xunta de Galicia, transferida pola
Administración Xeral do Estado. Dita
Consellería será a encargada de planificar,
desenvolver e executar a exposición, para
o que a Fundación Emalcsa abonará
630.000 euros. É cantidade foi modificada
posteriormente por unha adenda ao
convenio de colaboración, asinada o 1 de
setembro de 2014. O orzamento final foi
de 750.000 euros.
Accede ao convenio

2.2.1.3. .- Accións de difusión
A Fundación Emalcsa licitou ao longo
de 2014 dous procedementos abertos,
destinados a darlle difusión á exposición
sobre o primeiro Picasso.
• Desenvolvemento das creatividades da
exposición.
Taller de Técnicas Creativas S.L.U. será
la empresa encargada del diseño y
desarrollo de las creatividades, así
como de la producción de un vídeo
promocional. El contrato se adjudicó
mediante procedimiento abierto el 28
de noviembre de 2014, por un total de
21.175 euros.
• Deseño, desenvolvemento e execución
dun plan de medios e publicidade para a
difusión da exposición.
Imaxe Intermedia S.A. obtivo a maior
cualificación entre as empresas que se
presentaron al procedemento aberto con
regulación armonizada convocado, cunha
oferta económica de 447.500 euros. O 4
de decembro formalizouse o contrato.

Fundación Emalcsa. Memoria 2014
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Existe información completa sobre estes
procedementos no apartado do perfil do
contratante da páxina web da Fundación
Emalcsa.
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2.2.2. Outras actividades
2.2.2.1. Concurso de debuxo Picasso Coruñés
O concurso diríxese a participantes cunha
idade similar á que tiña 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. Por este motivo, prémianse tanto
os debuxos como a redacción de noticias
e o deseño de publicacións informativas.
Poden participar alumnos de todos os
centros educativos de Galicia nas etapas
de Primaria e ESO.

35

Esta actividade é o resultado da
colaboración entre a Asociación da Prensa
da Coruña e a Fundación Emalcsa.

36
Publicacións
premiadas no
concurso de debuxo
Picasso Coruñés:
35. Mellor xornal.
Categoría B. 36. Mellor
xornal. Categoría A.
37. Mellor xornal.
Categoría C

Fundación Emalcsa. Memoria 2014
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Edición 2013/2014
Os premiados da primeira edición déronse
a coñecer o 12 de marzo de 2014, a
través da páxina web da Fundación. A
entrega de galardóns realizouse o 12 de
marzo de 2014, no salón de actos do I.E.S.
Eusebio da Guarda.

Edición 2014/2015
A segunda convocatoria do concurso
púxose en marcha a finais de 2014, e
invitouse a 45 colexios a participar nela.
Conta con 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 cada unha:
Premio Picasso Coruñés ao mellor xornal.
Cheque agasallo por valor de 450 euros e
un iPad mini para os profesores.
Premio José Luis Bugallal Marchesi á
mellor ilustración.
Cheque agasallo de 300 euros.
Premio Olga Cristina Viaño Sánchez a la
mejor redacción.
Cheque agasallo de 300 euros.
Accede ás bases e resolución dos concursos
no apartado Convocatorias da páxina web da
Fundación Emalcsa.

Cultura. Evento A Coruña 2015 - 120 anos despois
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38
38. Presidencia do seminario realizado
en colaboración coa UIMP

2.2.2.2. Encontro UIMP
Durante o ano 2014, a Fundación Emalcsa
desenvolveu un convenio coa Universidade
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),
que permitiu a realización do segundo
seminario sobre a etapa coruñesa de
Picasso.
II Picasso en A Coruña: 1891-1895.
8 al 10 de xullo
Tivo lugar no Museo de Belas Artes
da Coruña, coa participación de vinte
asistentes. Como profesores interviron,
entre outros, José María Luna, director
da Fundación Picasso-Museo Casa Natal
(Málaga), Rafael Inglada, bibliógrafo de
Picasso, o escritor Carlos G. Reigosa e a
actriz Lucía Bosé.
Accede ao convenio

Fundación Emalcsa. Memoria 2014

2.2.2.3. Convenio coa Asociación Amigos da Ópera

2.2.2.4. Presentación do libro Picasso Azul y Blanco

O 4 de setembro de 2014 a Asociación de
Amigos da Ópera e a Fundación Emalcsa
asinaron un convenio de colaboración
polo cal a Fundación patrocina a Tempada
Lírica 2014-2015 con 80.000 euros.
Deste xeito, contribúese á difusión
do evento A Coruña 2015 - 120 anos
despois.

O 30 de abril de 2014 a Fundación
Rodríguez Iglesias e a Fundación Emalcsa
asinaron un convenio de colaboración para
editar un libro sobre a etapa coruñesa de
Picasso, titulado Picasso Azul y Blanco. A
Coruña: el nacimiento de un pintor.

Accede ao
convenio

39

Os seus autores son Elena Pardo,
profesora de artes plásticas e deseño na
Escola Pablo Picasso, e Rubén Ventureira,
xornalista e conselleiro técnico do Concello
da Coruña.
A presentación tivo lugar o 18 de
decembro de 2014 no salón de actos
do I.E.S. Eusebio da Guarda.
40

39 y 40.Traxe e detalle do libretto de La
Traviata, patrocinada pola Fundación.
41. Acto de presentación do libro
Picasso Azul y Blanco

41
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2.3. Xestión de mecenados
O 28 de febreiro de 2014 publicouse a
licitación por procedemento aberto con
multiplicidade de criterios para contratar
a recadación de donativos e achegas para
o acontecemento A Coruña 2015 - 120
anos despois. A empresa adxudicataria
deste concurso público foi Aegis Media
Iberia, S.L.Ou, e o contrato formalizar o 21
de maio de 2014, por un importe igual
ao 10% do recadado para financiar as
actividades do evento.
Durante o ano 2014 a Fundación Emalcsa
organizou máis de 40 reunións co
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42. Logos dos principais patrocinadores da exposición O Primeiro Picasso

obxectivo de buscar colaboradores para
A Coruña 2015 - 120 anos despois, unha
cita catalogada como de especial interese
público. Deste xeito, téntase que sexan
as entidades privadas as que financien
as actividades desenvolvidas dentro do
evento.

A todos eles, a Fundación agradécelles
a súa implicación neste gran evento
cultural. A súa xenerosidade fixo posible
que decenas de miles de cidadáns
se acheguen a un Picasso moi pouco
coñecido, a un neno pintor que empezaba
a tomar conciencia de que era un xenio.

Os principais patrocinadores son Repsol,
Gas Natural Fenosa e Estrella Galicia.
Tamén participan Vegalsa, Gadis, Banco
Sabadell Gallego, a Obra social de La
Caixa, Luckia, Abanca, El Corte Inglés e
A.M.A.

Existe información completa sobre estes
procedementos no apartado do perfil do
contratante da páxina web da Fundación
Emalcsa.
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3. Formación e Emprego
3.1. Cursos formativos

43

43. Javier Collado, director xeral de INCYDE; Marcelo Castro-Rial,
presidente da Cámara de Comercio da Coruña; Carlos Negreira,
alcalde da Coruña, e María Luisa Cid, concelleira de Emprego,
presentan o Convenio de Formación e Emprego
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O 8 de maio de 2013 o Concello
da Coruña, la Fundación Emalcsa,
a Fundación Incyde e a Cámara de
Comercio subscribiron un convenio
para a realización de sete cursos
de formación e tres xornadas de
reforzo dirixidos a pequenos
empresarios e emprendedores,
por un importe de 345.000
euros. Este orzamento foi
financiado pola Fundación
Incyde con fondos europeos
(80%) e pola Fundación

Emalcsa (20%). Varias das accións
formativas recollidas neste convenio
celebráronse durante 2014. En concreto,
o programa de Diversificación Comercial
(22 de setembro a 21 de novembro), no
que participaron 18 empresarios con
idade media de 30 anos (11 homes e
7 mulleres), cun total de 14 proxectos
para crear 61 postos de traballo cun
investimento de 2,8 millóns de euros.
Tamén se desenvolveu en 2014 o
programa de Mellora de Micropymes
(28 de abril a 20 de xuño) con 22
participantes (13 mulleres e 9 homes)
cunha idade media de 40 anos e unha
previsión de crear 51 postos de traballo
nos seus proxectos. O programa superior
de Xestión da Empresa Familiar e Sucesión
Compite+ (3 de febreiro a 28 de marzo)
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contou con 15 participantes (7 mulleres
e 8 homes) que prevén crear unha vez
desenvolvidos os seus proxectos 125
postos de traballo. En total participaron
nos sete programas derivados deste
convenio 136 empresarios, comerciantes
e emprendedores.
O Concello da Coruña, la Fundación
Emalcsa, a Fundación Incyde e a Cámara
de Comercio asinaron o 21 de outubro
de 2014 dous convenios por un importe
total de 91.794 euros para a realización
de dous novos programas de formación.
O primeiro destinado a emprendedores
e pemes, e o segundo ás industrias
culturais e creativas. Nos acordos
incluíuse, ademais, a celebración de
xornadas de reforzo para os participantes.
Os programas formativos que se
desenvolverán até xuño de 2015, teñen os
seguintes contidos:

Fundación Emalcsa. Memoria 2014

Formación para Pemes e
Emprendedores
Programa de creación e
consolidación de empresas e
autoemprego Emprende en positivo.
Dirixido a emprendedores que
queiran desenvolver e levar á práctica
unha idea, e a pequenas e medianas
empresas que busquen mellorar a
súa rendibilidade ou estudar unha
posible expansión.
Servirá para facilitar a
adaptación dos profesionais a
novas experiencias, fomentar o
desenvolvemento de novas ideas de
negocio e preparar aos participantes
para dar unha mellor resposta aos
retos xerados pola crise.
Xornada de reforzo, verificación e
impulso.
Talleres especializados e consultorías
complementarias para tutelar aos
participantes nos programas de
formación. Servirán para reforzar os
coñecementos adquiridos e porase

44. Javier Collado, director xeral de INCYDE; Marcelo Castro-Rial,
presidente da Cámara de Comercio da Coruña; e Carlos Negreira, alcalde
da Coruña, asinan o Convenio de Formación e Emprego

en marcha un networking, para ampliar
a rede de contactos e detectar a
posibles clientes ou colaboradores.
Objetivos: Verificar la puesta en marcha
de los proyectos desarrollados en
el programa formativo. Ayudar a los
participantes a analizar las dificultades
de sus primeros pasos y capacitarlos
para superarlas. Impulsar el networking
activo y las habilidades emprendedoras.
O obxectivo xeral deste convenio é
favorecer a creación de empresas e a
mellora da xestión empresarial, a través
da formación e asesoramento, descubrir
e fomentar as boas ideas e impulsar o
autoemprego.
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O custo do programa de formación é de
45.000 euros, que proveñen nun 80%
do Fondo Social Europeo e nun 20%
da Fundación Emalcsa. Os 3.000 euros
restantes corresponden á xornada de
reforzo, e foron achegados pola Cámara de
Comercio.

Formación en Industrias culturais e
creativas
Programa de formación dirixido á
creación e consolidación de empresas
de industrias culturais e creativas.
Os seus obxectivos son facilitar a
adaptación dos profesionais do sector
cultural ás novas esixencias laborais
e ofrecerlles coñecementos para
enfrontarse aos retos empresariais.
Aqueles con unha idea de
internacionalización ou consolidación
aprenderán a levala adiante.
Xornada de reforzo, verificación e
impulso.
Nesta cita, comprobarase que
os proxectos emprendedores
desenvolvidos no programa puxéronse
en marcha, e repasásense os
coñecementos adquiridos para facer
fronte aos primeiros retos prácticos.
Ademais, porase en marcha un
networking que fomente as sinerxías e a
colaboración entre os participantes.
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Dado o elevado potencial das industrias
culturais e creativas como elemento
de transición para un novo modelo
produtivo, estas actividades formativas
buscan promover o éxito empresarial dos
participantes, ensinándolles a aproveitar
as oportunidades de crecemento. Este
sector é fonte de innovación e crea postos
de traballo de calidade, ademais de dar un
notable impulso á economía baseada na
creatividade e o coñecemento.
O custo do programa de formación é de
40.794 euros, dos que o 80% proveñen da
Fundación Incyde-Fondo Social Europeo, e
o 20% do Ministerio de Educación, Cultura
e Deporte. A Cámara de Comercio asume
o custo da xornada de reforzo, un total de
3.000 euros.
Accede ao convenio
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3.2. Centro de Innovación e Emprendemento (CIEM)
46

Proxecto CIEM:
45. Distribución interior.
46. Exterior da sede
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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 rúa Papagayo.

Trátase do CIEM, o Centro de Innovación
e Emprendemento Municipal, que se
porá en marcha ao longo de 2015.
Aspira a converterse nun laboratorio onde
os emprendedores con talento poidan
desenvolver e dar 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.
En marzo de 2014 o Concello convidou
a todos os arquitectos galegos a optar
ao deseño do proxecto de construción
do viveiro do Papagayo e, en outubro de
2014 licitou a obra por un importe de
925.985,29 euros + IVE. O financiamento
provén de fondos europeos nun 80%, a
través da Fundación Incyde, e nun 20% do
Concello herculino. A Fundación Emalcsa
elaborou o deseño estratéxico e funcional
deste novo equipamento público para o
apoio a emprendedores.
O CIEM estará nos baixos do denominado
Bulevar do Papagayo, unha área de
propiedade municipal. Ocupará unha
superficie aproximada de 1.000 metros
Formación e emprego I Centro de Innovación e Emprendemento (CIEM)
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cadrados e servirá como punto de
encontro entre emprendedores, empresas
e profesionais desexosos de facer
realidade as súas ideas.

47. Proxecto CIEM:
Distribución dos espacios
interiores
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O viveiro terá un espazo diáfano e versátil,
cunha solución arquitectónica rompedora.
O pavimento será continuo, con mesas,
papeleiras e asentos que se cambiarán
en función das necesidades. Disporá dun
andel continuo, mobles colgados do teito
nalgunhas zonas e grandes luminarias.
Non haberá despachos ao uso nin muros
que separen unhas áreas doutras. En
resumo, parte dun concepto físico e
filosófico radicalmente diferente ao
viveiro tradicional, ligado aos obxectivos
de Coruña Futura. En outubro de 2014
chegouse a un acordo para ampliar o
financiamento para a compra deste
mobiliario innovador, con 100.00 euros, o
20% de achega municipal e o 80% de a
Fundación Incyde.

A infraestrutura do
Papagayo terá sete zonas
diferenciadas en función
das necesidades do
emprendedor:
1- IDEA: Un lugar destinado aos
emprendedores que teñen unha idea
e queren analizar a súa viabilidade.
Recibirán asesoramento, formación e
estudos sobre a evolución do mercado.
2- EMPRENDE: Espazo deseñado para
as persoas que queren pór en marcha
a súa empresa, pero que necesitan
asesoramento para os trámites, axuda
para conseguir financiamento ou consellos
sobre onde situar o seu negocio, entre
outras cousas.
3- CRECE: O punto ao que deben dirixirse
aqueles que teñen a súa empresa
funcionando pero queren consolidala ou
aumentar o seu volume de negocio.

emprendedores poderán acceder desde
calquera dispositivo conectado a internet e
durante as 24 horas do día.
5- CONECTA: Espazo permanente
de networking para potenciar o
emprendemento e a tecnoloxía nas
empresas.
6- BRAIN: O centro do CIEM será unha
especie de cerebro que interconectará o
resto dos espazos do viveiro.
7- I-BOX: Zona de almacén a disposición
dos emprendedores.
No período 2013/2015, grazas á
colaboración das catro entidades,
destináronse preto de 1,5 millóns de euros
á formación e á promoción do emprego na
cidade.

4- NUBE: Un apartado que ocupará o
denominado viveiro virtual ao que os
Formación e emprego I Centro de Innovación e Emprendemento (CIEM)
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4. Deporte
4.1. Programa Deporte Solidario

48

A Fundación Emalcsa puxo en marcha no
ano 2013 a iniciativa Deporte Solidario.
En decembro dese ano concedéronse
axudas a 26 entidades deportivas
para o desenvolvemento de 32
proxectos que combinan a acción
social e a actividade física, e que
se mantiveron activos durante o
presente ano. O financiamento
deste programa ascende a 250.000
euros, dos que o 63% se destinaron
a financiar iniciativas de impacto
social.

49

48, 49 y 50.
Distintos
proxectos deportivos
solidarios impulsados
pola Fundación

50
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En 2014, máis de 13.000 persoas
participaron nas actividades de deporte
de base, e case 5.400 nos proxectos
sociais

Ademais, é moi destacable a
dimensión económica das
26 entidades deportivas
entidades
beneficiadas por este
deportivas
programa, e a súa
importancia para a
millóns de euros
de orzamento
cidade trascende o
meramente deportivo.
Entre todas, xestionan
traballadores
un orzamento global
de 8,5 millóns de
euros e dan traballo
voluntarios
a 202 persoas na
Coruña.

26

8,5

202

557

13.035
socios

5.396

beneficiarios

Deporte I Programa Deporte solidario

30

Os proxectos financiados desenvolvéronse
en diferentes disciplinas: baloncesto,
hockey, atletismo, fútbol sala, rugby, vea,
piragüismo, pesca fondeada, waterpolo,
esgrima, xadrez, tenis de mesa, tenis,
halterofilia, hípica, voleibol, judo,
tiro con arco e deportes de
montaña.

0

5%

dos beneficiarios son
272 menores
en situación de
vulnerabilidade ou risco de
exclusión social

863

13%
692
o

persoas con
foron
discapacidade

persoas participaron
en actividades
solidarias
o
doss proxectos
incorporaron a perspectiva
de xénero, de xeito
transversal
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Máis aló do fomento do deporte de base,
as entidades levaron a cabo proxectos
sociais con diferentes obxectivos.
Por exemplo, impulsar a práctica do
deporte feminino en disciplinas nas que
habitualmente a presenza de nenas é
moito menor, promover a participación
de persoas con discapacidade, nenos
e mozos en desvantaxe social e o
desenvolvemento de actividades solidarias.
Os proxectos sociais subvencionados
levaron a cabo nas seguintes áreas de
intervención:
Proxectos por modalidade de
intervención:

Nº

Xénero e actividade física

14

Á primeira convocatoria concorreron un
total de 40 colectivos, dos que foron
seleccionados 26. Os proxectos que
recibiron unha mellor valoración de acordo
cos criterios das bases, obtiveron o 82%
do financiamento solicitado, de media. O
18% restante foi sufragado polas propias
entidades.

Educación en valores

2

Participación e integración de nenos/
as e mozos/as en desvantaxe social

5

Importes:

Atención á diversidade:
participación e integración

6

Asignado ao financiamento
dos proxectos sociais

157.975,10
€

Participación en actividades
solidarias

5

Asignado ao fomento do
deporte base

92.024,90 €

Total

32

Total

250.000 €
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