2017

Guía de
presentación

edusi
estratexia de
desenvolvemento urbano
sostible
e integrado
ponteareas
hÁbitat saudable

Índice
de contidos
Qué é
unha EDUSI?
5
De qué fondos
vai a dispor?
7
Cales son
os prazos?
9
En qué e cómo
se vai investir? 11
Liñas
de actuación
12
3

Qué é
unha EDUSI?
Unha Estratexia DUSI é
un documento para planificar
unha cidade a medio
ou longo prazo. Define
un obxectivo prioritario
(neste caso, a consecución
dun Hábitat Saudable) e
unhas liñas de actuación
con varias accións para alcanzar
dito obxectivo. Esta guía amosa
como afectarían estas actuacións
a unha familia imaxinaria
de Ponteareas.
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De qué
orzamento vai
a dispor?
A Estratexia DUSI
Ponteareas, Hábitat Saudable
foi unha das 83 seleccionadas
polo Ministerio de Facenda
na primeira convocatoria
dos Fondos Europeos para
Desenvolvemento Rexional
da Unión Europea (FEDER)
no período 2014-2020, e recibirá
unha axuda de 5 Millóns
de Euros por parte da
Unión Europea.
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Cales
son os prazos
da EDUSI?
A maioría das operacións
desenvolveranse,
entre 2017 e 2020,
e no que a xustificación
da realización das mesmas
pode chegar ata o 2023.
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En qué e
cómo se vai
investir?
A convocatoria de Fondos
Europeos de Desenvolvemento
Rexional para o período
2014-2020 proponse
catro obxectivos temáticos
de inversión prioritaria e define
uns obxectivos específicos
que agarda acadar neste período.
Tendo en conta os resultados da
análise realizada e do proceso
de participación cidadá, para
Ponteareas definíronse as
seguintes liñas de actuación:
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Obxectivo Temático 2

Tecnoloxías
da información e da comunicación

liña de actuación 01

Modernización
da administración local
e dos servizos
públicos
a través das
TICs 450.000€
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Cidade Intelixente

Mellorar o acceso,
o uso e a calidade das TICs

Mellora
dos servizos de
administración
electrónica

María recibe múltiples comunicacións dende o concello: recibos de servizos municipais, ofertas de actividades para nenos e maiores,

programación cultural, procesos participativos...
Grazas á mellora da administración electrónica, os
servizos son máis eficientes

e María, a través da internet, pode xestionar pagos,
inscripcións ou expresar
opinións sen necesidade de
desplazarse ata o concello.

Grazas á creación da Oficina de Planificación Estratéxica, a información urbanística do concello está actualizada e é accesible para
toda a veciñanza. Progresi-

vamente vanse engadindo
indicadores do concello, clasificación dos solos, estados
das rúas, servizos dispoñibles, estados de conservación de parques.

Creación
dunha oficina
de planificación
estratéxica

O marido de María discute
co seu veciño sobre o linde
da súa propiedade e as características dun terreo que
quere vender.
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Obxectivo Temático 2

Tecnoloxías
da información e da comunicación

liña de actuación 02

impulsar
actuacións
para catalogar
a vila coma unha
smart city
200.000€
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Cidade Intelixente

Mellorar o acceso,
o uso e a calidade das TICs

Acceso
a internet dende
as parroquias

O sobriño de María vive en
Guillade e toma parte nun
proceso de participación da
veciñanza grazas ao acceso
wifi gratuito que hai nos

centros culturais en cada
unha das parroquias. Outros amigos de Xinzo, Arcos seus dispositivos móbiles ou
ou Fozara participan ao
os ordenadores facilitados
mesmo tempo utilizando os polo concello para tal fin.

Aplicación
móbil para servizos
do concello

Os pais de María levan xa
uns anos xubilados e aproveitan toda as mañáns, incluso as de néboa, para ca-

miñar pola contorna verde
de Ponteareas. Seguindo as
aplicacións de saúde e benestar saen a camiñar polo

regato da Venda e pola beira do Tea, deténdose a conversar con outros veciños e
mantendo en boas condicións os sendeiros.
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Obxectivo Temático 2

Tecnoloxías
da información e da comunicación

liña de actuación 03

FOMENTO
DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
DO MEDIO RURAL
MEDIANTE O USO
DAS NOVAS
TECNOLOXÍAS
200.000€
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Cidade Intelixente

Mellorar o acceso,
o uso e a calidade das TICs

Plataforma dixital
de colaboración
entre productores
do rural

María leva tempo nunha
cooperativa de produtos
ecolóxicos. A pesares da excelente produción e gran
demanda, os problemas de

distribución sempre lle dificultan o traballo. Grazas á
Plataforma dixital de colaboración entre produtores
do rural, é posible compar-

tir coñecemos, recursos e
esforzos. Unha nova aplicación municipal axuda a ter
un rexistro da produción e
mellorar a distribución.

Plataforma dixital
de difusión e
comercialización
de productos locais

Uns primos de María, coa
caída do emprego en Ponteareas, trasladáronse a
traballar ao País Vaco hai
uns anos. Grazas á Plata-

forma dixital de difusión de
produtos locais, poden ver
como evoluciona a súa vila
e adquirir produtos locais
coa calidade de sempre.

A mesma plataforma, co
tempo, podería ser un espazo colaborativo entre veciños de Ponteareas residentes no exterior.
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Obxectivo Temático 4

Cambio a unha economía
baixa en carbono

liña de actuación 04

plan de
mellora da
eficiencia enerxética en edificios
e instalacións
municipais
750.000€
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Cidade Sostible

Favorecer o paso a unha economía de baixo
nivel de emisión de carbono en todos os sectores

Rehabilitación
enerxética
de edificios

A filla de María vai ao conservatorio. Nos últimos
anos fixéronse numerosas
reformas pero seguen a pa-

sar frío. A auditoría enerxética confirma a necesidade de mellorar as condicións térmicas das aulas
polo que o concello encarga

un proxecto para transformar este e outros espazos
municipais, garantindo unhas mellores condicións
para o alumnado.

biando a iluminación de todos eles. Dende o Concello
cóntanlles que ao introducir unha iluminación LED

consiguen que o gasto se
reduza un 20% e así dispoñen de mais recursos para
manter máis limpa a vila.

Mellora
enerxética
do alumeado
público

O fillo de María acude con
varios compañeiros de clase
a centros deportivos da vila
e sorpréndense ao ver como
progresivamente van cam-
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Obxectivo Temático 4

Cambio a unha economía
baixa en carbono

liña de actuación 05

IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE
APROVEITAMENTO
DE BIOMASA
325.000€
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Cidade Sostible

Favorecer o paso a unha economía de baixo
nivel de emisión de carbono en todos os sectores

Plan
de mellora
de suministro

O sogro de María leva varias décadas coidando os
montes de Guláns.
Grazas á boa conservación
do monte e á singularidade
que supoñen os montes de

man común, agora séntese
feliz porque o colexio no
que estudian seus netos
acaba de incorporar caldeiras de biomasa para reducir
o consumo enerxético.

Así, a emisión de gases nocivos para a atmósfera redúcese notablemente e o esforzo de xeracións vese recompensado.
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Obxectivo Temático 4

Cambio a unha economía
baixa en carbono

liña de actuación 06

IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE
MOBILIDADE
URBANA SOSTIBLE
E FOMENTO DA
VIDA SAUDABLE
500.000€
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Cidade Sostible

Favorecer o paso a unha economía de baixo
nivel de emisión de carbono en todos os sectores

Plan de apoio
ao transporte
colectivo

O pai de María ten que ir
ata o centro de saúde. Leva
anos convencido de que en
Ponteareas hai un exceso
de coches, así que vai sempre camiñando dentro da

vila. Agora, cos anos, faíselle difícil baixar por San
Gregorio e subir a costa
cara o centro de saúde. Coa
implantación dun minibús

eléctrico, os principais puntos da vila están conectados
para que maiores e nenos
poidan desprazarse con comodidade e seguridade.

Mellora da
mobilidade peoníl
e ciclista

A infancia sempre lle ten
medo aos coches. O 60% do
espazo central de Ponteareas está adicado en exclusiva aos vehículos, de xeito
que para chegar á maioría

dos espazos de xogos ou de
lecer crúzanse cos coches.
Agora, ao darlle prioridade
ao viandante frente ao coche —introducindo beira-

rrúas máis amplas e plataformas únicas— os nenos,
os seus pais e os maiores,
utilizan máis os espazos
centrais da vila.
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Obxectivo Temático 6

Protección do medio ambiente
e eficiencia dos recursos

liña de actuación 07

ACTUACIÓNS
DE PROMOCIÓN DA
PAISAXE CULTURAL
E NATURAL,
E DO PATRIMONIO
INMATERIAL
750.000€

24

Cidade Sostible

Conservar e protexer o medio ambiente e
promover a eficiencia dos recursos

Plan de apoio
ao transporte
colectivo

A María gústalle saír con
súa filla e seu fillo a andar
en bici. Nos arredores da vila
hai espazos de gran valor

patrimonial que son pequenas paradas nun roteiro que
está pendente de recibir o
nome de «Ruta das Flores»,
tendo en conta que a Festa

do Corpus destaca como patrimonio inmaterial da vila.
Grazas a esta ruta, María
atopa cada día máis turistas
que visitan Ponteareas.

Equipamento
para o fomento
da cultura e
da identidade local

O marido de María é docente
nun novo equipamento cultural que fomenta o interese
pola aprendizaxe das per-

soas maiores e da infancia.
Este novo centro serve de rexistro de identidade da vila
e, conxuntamente co Museo
Municipal, serve como reco-

ñecemento aos logros dos
ponteareáns que están espallados polo mundo. Aos nenos e nenas sérvelles de estímulo e inspiración.
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Obxectivo Temático 6

Protección do medio ambiente
e eficiencia dos recursos

liña de actuación 08

OPERACIÓNS
DE RECUPERACIÓN
E CONEXIÓN DE
ZONAS VERDES
975.000€
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Cidade Sostible

Conservar e protexer o medio ambiente e
promover a eficiencia dos recursos

Recuperación
do entorno
do río Tea

O río Tea é o maior valor da
vila. A pesar dalgunhas actuacións desafortunadas na
súa contorna, segue a ter
un gran valor natural e paisaxístico. María e a súa prima sábeno e gústalles correr pola súa beira e aproveitan para compartir ideas

co concello sobre as mellores actuacións que se poderían desenvolver nesta
zona. O concello, coas aportacións da veciñanza, está a
piques de realizar un concurso internacional para a
nova definición da contorna
verde, de xeito que se ga-

ranta a protección do río,
pero tamén unha axeitada
conexión co resto da vila,
pondo en valor os lugares
máis salientables da zona (a
ponte, o castro, a praia da
Moscadeira) e introducindo
elementos comúns de baixo
impacto ambiental.
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Obxectivo Temático 6

Protección do medio ambiente
e eficiencia dos recursos

liña de actuación 09

OPERACIÓNS
DE MELLORA DA,
IMAXE URBANA
200.000€
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Cidade Sostible

Conservar e protexer o medio ambiente e
promover a eficiencia dos recursos

Programa
a cidade
da infancia

As cidades pensadas coa
participación da infancia
son máis amigables para todos. A filla e o fillo de María
participan nos obradoiros
que está a desenvolver o

Concello, nos que convida a
pedagogos, urbanistas e
profesores, que axudan a
construír unha cidade máis
accesible na que as árbores

e os espazos de lecer están
máis presentes. O Concello
comparte estas experiencias cos outros concellos da
Rede de cidades dos nenos.

está a participar na mellora
das medianeiras da vila.
Xa que a mairoría delas
non van ser cubertas pola
construción de novos edifi-

cios, o concello inicia unha
campaña de tratamento das
medianeiras e fachadas dos
edificios para mellorar a
imaxe urbana da vila.

Intervención
sobre espazos
públicos

O sobriño de María forma
parte dun colectivo de veciños que realiza accións culturais de arte e teatro. Entre as distintas iniciativas,
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Obxectivo Temático 9

Inclusión social
e reducción da pobreza

liña de actuación 10

REVITALIZACIÓN
DA ECONOMÍA
SOCIAL, CUNHA NOVA
ORIENTACIÓN CARA
ACTIVIDADES
DE PRODUCCIÓN E
COMERZO SOSTIBLE
550.000€
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Cidade Inclusiva

Promover a inclusión social
e loitar contra a pobreza

Plan
de apoio para
a igualdade
Carmen, a prima de María,
rematou hai dous anos a
universidade. Estaba a piques de marchar de Pontea- o espazo de coworking onde iniciativas en colaboración
reas cando se puxo en mar- minimiza os seus gastos e
con outras persoas en sicha o viveiro de empresas e pode pór en marcha as súas tuación semellante.

Posta en
marcha dun
banco de terras
María colabora con outros
amigos da cooperativa na
que se poidan aproveitar as
unha economía social na
posta en marcha dun banco sinerxias dos pequenos agri- que as terras sempre teñen o
de terras municipal, de xeito cultores. Deste xeito apóiase mellor aproveitamento.

Iniciativas
de apoio ao
comerzo local
A nai de María levaba anos
indo a mercar á praza de
abastos. Agora polas mañás
ten que coidar dun neto e

queda na casa, así que chaservizo de reparto de mercama aos vendedores e eles en- dorías, que coa bicicleta chevíanlle a súa compra polo
ga en apenas 10 minutos.
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Obxectivo Temático 9

Inclusión social
e reducción da pobreza

liña de actuación 11

REXENERACIÓN
URBANA
RECUPERACIÓN
E ACTUALIZACIÓN
DO PATRIMONIO
TRADICIONAL
1.200.000€
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Cidade Inclusiva

Promover a inclusión social
e loitar contra a pobreza

Rehabilitación
dun edificio
dinamizador

Na contorna do Casco Vello
sitúase un novo edificio dinamizador da zona.
Dende a apertura deste edificio os negocios da zona están recuperando a súa actividade e este espazo serve

para xerar un lugar de cohesión social e intexeracional. O pai de María asiste todas as tardes a clases de
pintura, pero a do venres é

especial xa que pode levar
ao seu neto ao cine mentres
él pinta. Cando saen, xa se
escoita o inicio dos concertos da fin de semana.

venda social en aluguer,
comparte piso con Dolores,
que hai uns anos quedou
viúva e agora prefire vivir
con alguén. Xuntas organizan a casa e axúdanse no

que é necesario. No mesmo
andar os outros pisos os
ocupan unha familia sen
recursos e un enxeñeiro
agrícola brasileiro que traballa na Granxa Escola.

Intervención
sobre espazos
públicos

A prima de María é deseñadora gráfica e aínda que
seus pais seguen a vivir en
Moreira, ela prefire vivir no
núcleo urbano. Aproveitando a posta en marcha de vi-
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Obxectivo Temático 9

Inclusión social
e reducción da pobreza

liña de actuación 12

inclusión
activa e loita
contra
a discriminación
150.000€
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Cidade Inclusiva

Promover a inclusión social
e loitar contra a pobreza

Plan
de apoio para
a igualdade

Na cooperativa de María
necesitan máis persoal, así
que, dada a alta taxa de
paro feminino que hai en
Ponteareas (supera o 32%),
deciden realizar accións

para favorecer a contratación de máis mulleres, por
exemplo permitir flexibilidade horaria, etc. Grazas ao

plan de apoio á igualdade
de oportunidades, a formación das mulleres está a ser
cada vez máis alta.

da necesidade de ter en
conta a brecha salarial
existente, de non realizar
discriminación directa ou
indirecta, e polo tanto pre-

tende potenciar que na
nova empresa todo o persoal teña que ter un salario
xusto en función das súas
capacidades obxectivas.

Campaña de
concienciación
social

O marido de María está a
pensar en crear unha empresa de limpeza.
Cando recibe a información
da campaña de concienciación da igualdade e non
discriminación é consciente
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Podes coñecer
máis información na web...

www.
habitat.
ponteareas.
gal

