PONTEAREAS,
HÁBITAT SAUDÁBEL
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
A participación cidadá é un elemento clave da
construción democrática do Concello. Permite
adecuar os proxectos urbanos ás verdadeiras
necesidades da poboación mediante procesos
que aúnen a visión técnica e as percepcións
cidadás.

Consenso
Realizouse, por tanto, un proceso de diálogo
cos grupos de interese que poderían ser
futuros usuarios/as do equipamento para
determinar as súas necesidades e cales
podían ser os posibles usos e servizos do
centro.

Presentación pública
Entregado o proxecto básico e de execución,
o equipo técnico do estudo de arquitectura
encargado da redacción do proxecto realizará
unha presentación do mesmo e,
posteriormente, abrirase unha quenda de
preguntas e suxestións para as e os asistentes.

PONTEAREAS, HÁBITAT SAUDÁBEL
A estratexia de crecemento "Ponteareas, hábitat
saudábel" dirixe o rumbo da nosa cidade hacia
un futuro máis respectuoso co medio ambiente
e coas persoas, máis sustentábel e
tecnolóxicamente avanzado co obxectivo de
que a cidadanía sexa protagonista e poida
contribuír a través de modelos de participación
nas decisións máis significativas. Unha vila na
que todas e todos podamos atopar a solución
ás nosas necesidades cotiás.

https://ponteareas.gal/
http://habitat.ponteareas.gal/

CENTRO DE
DINAMIZACIÓN
EMPRESARIAL
PROCESO PARTICIPATIVO
EXPOSICIÓN PÚBLICA
XOVES 8 DE XULLO ÁS 20:30
SALA MULTIÚSOS
DO AUDITORIO MUNICIPAL

EN QUE CONSISTE
O PROXECTO?
Modelo mixto, coworking e viveiro
Prevese a posta en marcha dun centro de
dinamización dividido en dous niveis, cunha
entrada aberta para a transferencia de
información coa cidadanía, aberto ao espazo
público da praza, invitando así a súa
participación.

OBXECTIVOS
Impulsar a creación de novas empresas
Contribuír ao fortalecemento e consolidación de
empresas existentes
Fornecer o tecido socio-económico
Revitalizar a economía social
Ofrecer espazos tecnolóxicamente avanzados
Mellorar o posicionamento das empresas locais
Xerar emprego
Avanzar no compromiso de consecución dos
ODS, ofrecendo ferramentas que promovan a
inclusión social e contribúan na loita contra a
pobreza (OT9)
Revitalizar o casco histórico
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Emprendemento

COMO SE FINANCIARÁ A
CREACIÓN DO CENTRO
DE DINAMIZACIÓN
EMPRESARIAL?

2º andar: espazos destinados a persoas
emprendedoras: punto de información e
recepción, zona coworking (8 postos), oficinas
viveiro (4) e zona de descanso

Para financiar e poder executar as obras, o Concello
dispón dos cartos necesarios grazas ao saneamento
económico realizado nestes últimos anos co
esforzo de todas e de todos e, tamén, grazas á
concesión de 5 millóns de euros a Ponteareas, por
parte da Unión Europea, para a estratexia
“Ponteareas hábitat saudábel”. Primeiro, con fondos
propios do Concello, puidemos mercar os dous
andares do coñecido edificio da Seguridade Social
na praza Maior. Hoxe presentamos o proxecto das
obras a realizar, para consensuar con todas e todos
vós. Unha vez se redacte o proxecto definitivo,
tendo en conta as opinións dos/as participantes, a
obra licitarase e poderase executar ao longo dos
anos 2021 e 2022..

Espazo común
3º andar: espazos de uso común entre as
persoas emprendedoras e o persoal adscrito
ao Concello: oficina SMART PEME, sala de
reunións, sala de formación, oficina municipal
de dirección do centro e zona de descanso
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