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PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 
MODALIDADE 

Marca só unha 
modalidade 

A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas  
B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  
C. Proxectos emprendedores/empresariais  

NOME ideaAsPontes 
Proceso de Participación Pública do PXOM das Pontes de García Rodríguez 

ENLACES http://www.ideaaspontes.com/ 
https://www.facebook.com/idea.aspontes 
https://twitter.com/IdeaAsPontes 

CONCELLO As Pontes de García Rodríguez PROVINCIA    A Coruña  

ENTIDADE 
PROMOTORA 

Nome completo Concellería de Facenda, Urbanismo, e Coordinación do 
Goberno. 

Contacto ANTONIO ALONSO ROMÁN 

Enderezo Concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña) 
Parque Municipal s/n ! CP 15320 

Tfno.: 981 453 116 

@ participaen@ideaaspontes.com 

web http://www.aspontes.com/ 

AEDL 

Nome e apelidos Ismael Blanco Bouza 
Eva María Garabal Nieto 
Camilo Fernández González 
Martín Vázquez Añel 
María Ríos Carballeira 
Alejandro Fernández Palicio 

Entidade á que pertencen DELOGA S.C. 

Concello As Pontes de García Rodríguez 

@ http://www.deloga.es 
deloga@deloga.es 

Papel no proxecto Deseño, organización, coordinación, execución e 
seguemento. 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN  

Na actualidade, dende o Concello das Pontes, estase a traballar para que a elaboración do novo PXOM, 
máis aló das consideracións de carácter técnico, recolla e reflicta a vontade da cidadanía en relación 
ao futuro do seu municipio. Para descubrir e dar resposta ás necesidades colectivas, a redacción do 
PXOM está a contar cun proceso de diálogo, debate e intercambio de opinións entre as distintas 
agrupacións, entidades e veciñas e veciños que conforman o tecido social do municipio. A este proceso 
chamámoslle ideaAsPontes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IdeaAsPontes formúlase como un Proceso de Participación Pública, continuación lóxica e necesaria do 
realizado na primeira fase da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello das Pontes. 
O planeamento dun proceso participativo destas características, xurde a partir da constatación das 
seguintes necesidades básicas: 
• Dar a coñecer, informar e explicar ao conxunto da cidadanía, en que consiste un Plan Xeral, para 

que se emprega, e cales son as súas funcións, dunha forma clara e sinxela. 
• Motivar a veciñanza a participar no proceso, co obxectivo de que os grupos de goberno e máis o 

persoal técnico do proxecto aprendan do coñecemento e inquedanzas cidadás, descubrindo e 
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dando resposta ás necesidades colectivas, debatendo e intercambiando opinións. 
• Crear un clima de compromiso e de traballo compartido, implicando a cidadanía na construción do 

futuro urbanístico do municipio.  
• Facer partícipe ao conxunto da veciñanza pontesa na elaboración deste documento que marca as 

pautas do futuro urbanístico do Concello. 

Deste xeito, e englobadas baixo a denominación ideaAsPontes, deséñanse distintas ferramentas e 
recursos, que facilitarán a implicación e participación neste proceso de elaboración conxunta, 
proporcionando información e criterios para a análise: Obradoiros prospectivos-participativos coa 
veciñanza; a enquisa online ideaAsPontes; concursos e actividades para abrir a participación á 
mocidade, etc., ferramentas todas elas, integradas nunha estratexia de comunicación que difunda e 
informe sobre a importancia da participación veciñal no proceso de redacción do PXOM. 

XUSTIFICACIÓN  MARCO LEGAL: 

Polo que respecta á participación cidadá, é preciso dicir que o urbanismo en xeral e, de maneira moito 
mais precisa, os documentos de alcance territorial e temporal que supoñen un novo Plan Xeral, non 
poden desenvolverse correctamente sen o coñecemento e a opinión dos cidadáns; por esta razón, 
resulta esencial poñer un especial énfase na participación pública dos particulares, entidades e 
asociacións, ó longo de todo o proceso da revisión, e moi especialmente na fase inicial e preparatoria 
da mesma. 

Considérase necesario poñer o énfase na necesidade de definir as políticas públicas e, en particular, no 
planeamento integral e estratéxico do territorio, coa participación dos cidadáns e cidadás do Concello 
das Pontes. 

O Concello das Pontes puxo en marcha o Programa de Participación Pública do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal, de acordo cos principios e determinacións establecidos na vixente lexislación 
urbanística e en concreto no artigo 3, apartado 2b da Lei do Solo de Galicia, no cal sinálase que: “A 
competencia urbanística, no que atinxe á execución do planeamento, confire as seguintes facultades: 
b) Fomenta-la iniciativa dos particulares, apoiando e promovendo a súa participación nos procesos de 
execución” así como no artigo 4c e 4f da mesma lei que indica que: “Son fins propios da actividade 
urbanística: c) Asegura-la participación da comunidade nas plusvalías que xere a acción urbanística” e 
“f) Velar para que a actividade urbanística se desenvolva promovendo a máis ampla participación 
social, garantindo os dereitos de información e de iniciativa dos particulares, asegurando, en todo 
caso, a participación dos cidadáns e das asociacións por estes constituídas.” 

No artigo 5, apartado 4 da lei do solo de Galicia sinálase que: “Na formulación, tramitación e xestión 
do planeamento urbanístico as administracións urbanísticas competentes deberán asegura-la 
participación dos interesados e, en particular, os dereitos de iniciativa ou información por parte das 
entidades representativas dos intereses que resulten afectados e dos cidadáns para a defensa dos seus 
intereses e valores. así cómo dos entes públicos. 

No artigo 85, do Procedemento de aprobación do plan xeral, a lei do solo de Galicia indica no seu 
apartado 4 que “O concello promotor, una vez transcorrido o período de consultas e de información 
pública, e con carácter previo á aprobación provisional ou á definitiva cando aquela non sexa 
preceptiva, enviaralle ao órgano ambiental a documentación completa do plan que tome en 
consideración o informe de sustentabilidade ambiental, as alegacións e os informes presentados no 
período de consultas, así como unha proposta de memoria ambiental de conformidade co disposto no 
artigo 12 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no medio ambiente. Deberá tamén enviar os informes sectoriais e un informe sobre o 
proceso de participación pública.” 

Tamén no Documento marco de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) dos Plans 
Xerais de Ordenación Municipal (PXOM) do 19 de xaneiro de 2007 establécese que “Os Concellos, como 
órganos promotores dos Plans Xerais de Ordenación Municipal (en diante, PXOM), están obrigados a 
sometelos a avaliación ambiental estratéxica, procedemento establecido no artigo 7 da Lei 9/2006, do 
28 de abril. Para elo redactarán como órgano promotor dos PXOM o Documento Inicial. Tras incorporar 
a participación pública, o órgano ambiental emite o Documento de Referencia, que se lle achegará ó 
órgano promotor para que este continúe o procedemento de AAE.” e considera un criterio fundamental 
no procedemento da AAE “Favorecer a participación nos procesos de planificación urbanística.” 
considerando un dos indicadores de seguimento e control ás “ actividades realizadas para fomentar a 
participación pública no planeamento.” 

A lei do solo de Galicia non define os contidos dos programas de participación pública ou cidadá no 
proceso de planeamento polo que no noso documento suxeriremos un modelo metodolóxico a 
establecer para realizar o necesario Proceso de Participación Pública. 
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IDONEIDADE: 

O momento mais vantaxoso para iniciar un Proceso de Participación Pública, é durante a realización 
dos traballos para o Documento de Inicio. No caso do PXOM das Pontes, realizouse un proceso inicial de 
participación pública de complexidade simple, que constou de: 

• As Comisións de seguimento: Política, de técnicos e profesionais, e de entidades cidadás. Nelas, 
fixéronse grupos de traballo para cada un dos temas principais abordados no estudo (explicación do 
PXOM e marco legal, evolución-crecemento e potencialidade residencial e de actividades 
económicas, mobilidade, espazo público e equipamentos, estrutura territorial, paisaxe e 
patrimonio), así como unha exposición final do Documento de Inicio antes de ser tramitado. 

• Asembleas nas parroquias do rural (Saa, O Freixo, Ribadeume, O Aparral, A Faeira, Goente, 
Espiñaredo e Marraxón). 

• Asemblea Xeral previa á tramitación do Documento de Inicio. 

 

Do mesmo xeito, realizouse unha chamada á participación telemática e virtual do máximo número de 
persoas interesadas, así como a difusión de enquisas específicas en relación ó núcleo urbano e os 
núcleos rurais. 

Sobre este traballo previo é sobre o que se desenvolven as accións do proxecto ideaAsPontes, co 
obxectivo de fundamentar os traballos técnicos vinculados á redacción e elaboración do PXOM, sobre as 
necesidades, vontades e opinións da veciñanza pontesa. 

CONTEXTO: 

Nos tempos que estamos a vivir, resulta dun maior interese e relevancia o esixido a cidadanía no seu 
conxunto, no que a súa vontade de incidir e facerse ouvir respecta, tanto ante os diferentes órganos de 
decisión e de administración, coma nos seus diferentes niveis: local, rexional, estatal e mesmo 
supranacional. 

O lento, pero continuo proceso de alfabetización da práctica totalidade da sociedade, xunto ao 
imparable desenvolvemento das ferramentas da “era da información” e a propia evolución do actual 
sistema democrático, asentaron os alicerces para erixir unhas demandas e propostas no que á 
participación se refire, difíciles de negar ou ignorar hoxe en día.  

Un proceso, que alentado e potenciado ultimamente pola actual crise económica, atopa múltiples 
formas de expresión e presenza en, a súa vez, múltiples escenarios e contextos: dende as prazas e rúas 
das grandes cidades, a través de asembleas e concentracións, para debater propostas de cambio 
económico ou social, ata en centros de ensino ou traballo onde tanto a dirección dos mesmos como os 
estudantes e traballadores, colaboran e propoñen formas e sistemas de aforro enerxético, entre outras 
cousas, establecéndose un feed-back de ideas e información que acaba repercutindo favorablemente 
tanto en ditos centros como na sociedade no seu conxunto. 

Pero dentro das múltiples e diferentes formas e definicións que podemos atopar da participación 
social, non debemos pensar que se trata de algo exclusivo dos grandes núcleos urbanos e da actual 
conxuntura económica. De feito, podemos atopar un dos principais trazos identitarios do rural galego 
en precisamente a forma que dende hai séculos foi escollida para abordar e tratar aquela parte do 
territorio comunitaria e rica en recursos económicos e naturais, que se conserva ata o día de hoxe, en 
base a un criterio asembleario e de toma de decisións conxuntas: os montes veciñais en man común. 

Así pois, unha vez que asumimos que a participación pode considerarse un modelo de ferramenta de 
traballo que pode atopar tantas formas de definirse e aplicarse, como tantas e diversas formas de 



%"
"

sociedades e relación sociais establecen os grupos humanos, debemos ter en conta, que a consecuencia 
disto, caben tamén múltiples formas de entender e xestionar a participación social; xa que non 
sempre, os distintos colectivos implicados nos procesos de toma de decisións conxuntas: asociacións 
veciñais, asociacións empresariais e sindicatos, plataformas varias ou grupos ecoloxistas por un lado, e 
autoridades por outro (políticos ou persoal da administración, por exemplo), interpretan do mesmo 
xeito o que se entende por “participación”.  

Nesta liña, mentres para uns pódese considerar “participar” participar nas eleccións cada 4 anos, e 
realizar unhas consultas ou estudos de opinión sobre determinados aspectos, un acto extraordinario de 
apertura cara as preocupacións da xente, para moitos outros este tipo de medidas son consideradas un 
exercicio de mínimos, pasando a esixir directamente transparencia total, presenza activa no 
seguimento dos procesos de toma de decisións, ou un compromiso firme por parte do corpus 
administrativo á hora de acatar e asumir as decisións consensuadas entre todas as partes implicadas 
dun xeito vinculante, decatámonos que pode existir unha enorme distancia entre os modelos clásicos 
(de arriba a abaixo e fortemente sectorializados) e os que dende hai tempo veñen reivindicando amplos 
sectores da sociedade (horizontalistas e transversais), dándose a paradoxal circunstancia de que uns e 
outros partillan a certeza de falar do mesmo: un proceso válido de participación cidadá. 

Deste xeito, non cabe sorprenderse se dicimos que a xestación dun proceso participativo, pode dar 
lugar tanto á aparición de conflitos latentes ou xa identificados pero aparcados por diferentes motivos, 
como a novas situacións de tensión ou debate encol aos distintos temas que serán escollidos e 
abordados polos veciños. 

Así mesmo, e coa intención de atopar aqueles nexos de unión e puntos en común entre uns e outros, a 
figura do técnico debe aboiar á superficie, como un elemento mediador orientado a comunicar e 
dinamizar o proceso de ordenación urbanística entre os residentes, a equipa multidisciplinar encargada 
de redactar os informes relativos ao PXOM, e a administración local. 

DESCRICIÓN 

DESCRICIÓN  O proceso de participación pública ideaAsPontes apoiarase na fase inicial 
na elaboración dun plan de comunicación que forme parte do proceso de 
elaboración do PXOM, fundamentado na creación dunha mensaxe e 
dunha imaxe identificativa pola poboación, e na difusión e divulgación do 
plan a través de diversas canles, tales como cartelería e redes sociais. 

É sobre esta imaxe sobre a que se apoia o plan de comunicación realizado, 
tanto na realización de todo tipo de materiais offline (edición de folletos, 
cartelería e lonas informativas), como na gravación dun audiovisual 
promocional, así como na presenza e interaccións en redes sociais 
(facebook e twitter), como por medio da plataforma dixital 
http://www.ideaaspontes.com, deseñada especificamente para este 
proxecto. 

Nun segundo momento, o proxecto engloba tanto o deseño e análise 
dunha enquisa online, coma o desenvolvemento de Obradoiros 
prospectivos de traballo, como ferramentas principais, válidas para acadar 
boa parte das principais finalidades perseguidas: unha laboura pedagóxica 
e máis unha tarefa de solicitar a información que xurde dende as 
diferentes a partes, co ánimo de establecer achegas e sinerxías entre 
todos os grupos e colectivos que se consideran atinxidos polo 
desenvolvemento do propio PXOM, atendendo aos seus diversos intereses e 
posturas, coa arela de minimizar os conflitos e procurar consensos. 

OBXECTIVOS Os obxectivos principais do proxecto ideaAsPontes, proceso participativo 
en torno a elaboración dun planeamento urbano ten que permitir acadas 
os seguintes obxectivos:  
 
• Dar a coñecer, informar e explicar ao conxunto da cidadanía, en que 

consiste un Plan Xeral, para que se emprega, e cales son as súas 
funcións, dunha forma clara e sinxela. 

• Permitir a reflexión da cidadanía, tanto asociada como de xeito 
individual, sobre os coñecementos do seu propio hábitat e por ende, 
do modelo que se desexa para os próximos anos. 

• Motivar a veciñanza a participar no proceso, co obxectivo de que os 
grupos de goberno e máis o persoal técnico do proxecto aprendan do 
coñecemento e inquedanzas cidadás, descubrindo e dando resposta ás 
necesidades colectivas, debatendo e intercambiando opinións. 

• Crear un clima de compromiso e de traballo compartido, implicando a 
cidadanía na construción do futuro urbanístico do municipio.  
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• Comprender as complexidades territoriais e de este xeito poder 
elaborar propostas construtivas que favorezan o interese xeral e o 
ben da comunidade, facendo posible o deseño de un municipio para 
todos e todas. 

• Traballar pola inclusión de tódalas perspectivas posibles co gallo de 
asegurar o principio de diversidade e de representatividade de 
tódolos sectores de poboación. 

• Facer partícipe ao conxunto da veciñanza pontesa na elaboración 
deste documento que marca as pautas do futuro urbanístico do 
Concello 

ACTUACIÓNS  Comunicación e diagnose participativa: 
 
1. Campaña de información e comunicación. 
- Creación dunha imaxe para o proxecto de participación cidadá, 
ideaAspontes; deseño dun logo e imaxe do proxecto. 
- Deseño e produción de cartelería 
- Creación e mantemento de diferentes perfís nas redes sociais: 

https://www.facebook.com/idea.aspontes 
https://twitter.com/IdeaAsPontes 
http://vimeo.com/user19348790 
http://www.youtube.com/channel/UCmgAul5kSMh8nHfP35g4OYA 

- Deseño, dirección e gravación e difusión dun audiovisual promocional do 
proxecto. 
2. Establecemento dunha plataforma dixital:  

http://www.ideaaspontes.com 
3. Creación dos diferentes órganos de participación: 
 
- Comisións de Seguimento: Órgano de participación que leva 
funcionando dende o comezo dos traballos de planeamento. Así, para o 
desenvolvemento deste proxecto, constituíronse tres comisións 
independentes -a política, a técnica e a veciñal-, que tiñan como función 
dar seguimento ó desenvolvemento do Plan Xeral, proporcionando ós seus 
coñecementos específicos, e facendo de interlocutores e voceiros dos 
colectivos profesionais, políticos e asociativos ós que representan. 
 
- Asembleas Veciñais: Foron o primeiro paso do Proceso de Participación 
Pública. Nunha fase inicial de desenvolvemento do PXOM realizáronse 
unha serie de asembleas informativas, tanto coas asociacións veciñais e 
culturais da Vila, como coa veciñanza das diferentes parroquias do 
municipio, actividades informativas que seguiremos a desenvolver en 
próximas fases. 

 
Recollida de ideas e elaboración de propostas: 
4. Acompañamentos no rural. 
 
Dado que hai aspectos máis dificilmente perceptibles, nos que resultaba 
necesario afondar máis aló da análise documental, do traballo de campo e 
das conversas coa veciñanza xa realizadas, propúxose a creación de 
grupos de veciños e veciñas que acompañaran ao equipo de traballo có 
obxectivo de aumentar o seu coñecemento en cuestións puntuais como 
poden ser a definición dos límites parroquiais, o patrimonio natural, 
arqueolóxico, etnográfico e arquitectónico, así como as vías e sendas de 
comunicación tradicionais, etc 
  
5. Espazo de traballo: aproximación da realidade territorial á cidadanía. 
Os obradoiros temáticos. 
 
Unha das principais ferramentas de ideaAsPontes está a ser a realización 
duns Obradoiros, nos que a través do formato de grupo de traballo e 
discusión, estamos a afondar nun proceso de reflexión e debate que nos 
posibilite a definición conxunta dos principais retos a afrontar, e a 
formulación das bases sobre as que debuxar as liñas do desenvolvemento 
urbanístico do Concello. 
 
A participación nos obradoiros é voluntaria e a selección das persoas 
participantes deséñase en función das súas características 
socioeconómicas e demográficas (lugar de residencia, idade, sexo, 
situación laboral, etc.), realizándose obradoiros diferenciados, tanto na 
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zona urbana, como nas distintas parroquias rurais, artillados en torno as 
temáticas clave de cada zona. 
 
Os únicos requirimentos para poder participar nos Obradoiros Temáticos, é 
ter máis de 18 anos e rexistrarse a través do formulario on-line aloxado na 
páxina web do proxecto. Por outra banda, para incentivar a participación 
no proceso, todas as persoas participantes recibirán en compensación polo 
seu tempo, uns vales cambiables no comercio local. 
 
6. Espazo de ampliación de coñecementos: A enquisa online. 
 
Neste punto, o proceso de participación finaliza para, unha vez recollidas 
as propostas e suxestións achegadas pola veciñanza, e realizados todos os 
obradoiros e enquisas previstos, presentar un informe dos resultados do 
proceso participativo, que serán recollidas no bosquexo das liñas 
estratéxicas de desenvolvemento do concello. 
 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

Antes de presentar dunha forma detallada a proposta metodolóxica 
abordada no proxecto ideaAsPontes, cremos necesario distinguir entre 
diversos momentos clave dada a importancia do proxecto; unha primeira 
etapa extensa desenvolvida durante a elaboración dos traballos para a 
redacción do Documento de Inicio e elaboración do documento previo á 
aprobación inicial, onde a investigación, as enquisas, obradoiros, e a 
participación cidadá, serán máis intensos, co gallo de realizar unha 
diagnose detallada e unhas liñas estratéxicas có consenso veciñal. Outra 
segunda etapa é a que se levará a cabo durante os procesos de aprobación 
inicial e provisional, reforzando os requisitos mínimos marcados na LOUG. 

 
*COMUNICACIÓN E DIAGNOSE PARTICIPATIVA: 
 
En primeiro lugar resultaba moi importante que ó inicio do proxecto 
puidese ser divulgado e informado correctamente, e por esta razón 
deseñouse un plan de comunicación adherido ó proceso de participación 
na elaboración do PXOM, no cal se creou unha imaxe e unha mensaxe 
identificativa deste, ideaAsPontes. Foi imprescindible a súa difusión na 
maioría dos canais posibles dada a realidade territorial. 
 
1. CAMPAÑA DE INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN. 

 
Presentación da apertura do proceso mediante mecanismos tradicionais 
como por carta, creación de cartelería e lonas promocionais, etc., que 
foron situados en espazos estratéxicos. O mesmo tempo aproveitámonos 
dos medios habituais de difusión do concello e creouse un espazo web 
dedicado ó caso.  
 
Ó mesmo tempo, estes canais de comunicación mantivéronse durante todo 
o proceso co fin de asegurar o principio de información. Neste senso, 
resulta importante o mantemento dun espazo web que faga posible a 
revisión da documentación por parte da cidadanía interesada.  
 
> Creación de identidade: 
Creación dunha imaxe e un slogan que represente a identidade de As 
Pontes e o obxecto do proxecto de elaboración do PXOM. Para o éxito do 
Proceso de Participación Cidadá, foi fundamental a nivel comunicacional o 
recoñecemento e a memorabilidade da elaboración do PXOM como punto 
de partida da difusión e divulgación de todas as accións a desenvolver 
(obradoiros, presentacións de resultados, enquisas, etc.) 
 
> Dípticos e cartelería: 
Realización de materiais offline, como a edición de folletos, carteleira e 
lonas informativas, resultou de vital importancia para que a poboación 
puidera dispor dun soporte de información manipulable en calquera 
momento e situado en espazos de importancia pública. 
 
Para tal fin, deseñouse e editouse un cartaz e construíronse uns cubos-
promocionais, coa imaxe e información relevante á redacción do PXOM e o 
Proceso de Participación Pública do mesmo.  
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> Redes Sociais (Social Media): 
Para unha correcta comunicación (información institucional e retorno da 
información) propúxose a creación de perfís adhoc nas principais redes 
sociais empregadas no municipio (facebook e twitter), converténdose na 
principal canle de información bidireccional coa poboación e os colectivos 
sociais locais. A través dos Social Media, difundimos todas as novidades 
relativas á redacción do PXOM e o PPP, obradoiros, 
 
> Televisión local 
A TV local converteuse nun medio de comunicación cun importante 
impacto sobre a poboación local. Polo tanto, empregouse para a difusión 
do audiovisual promocional de ideaAsPontes, así como de todas as accións 
públicas da elaboración do PXOM e do PPP.  
 
> Notas de prensa nos principias diarios 
Así mesmo, tanto ao longo de todo o PPP como da execución das 
actuacións finalmente resultantes, realizáronse notas de prensa 
informativas nos principais diarios periodísticos dos principais fitos do 
proxecto.  
 
2. PLATAFORMA DIXITAL (PORTAL WEB) 
Deseñouse unha plataforma dixital para a difusión das accións relativas á 
redacción do PXOM e do PPP, cun sistema de xestión de contidos baseado 
en software libre (wordpress), de acceso a partir da páxina principal do 
Concello, e no mesmo espazo reservado ao PXOM. Nesta plataforma 
incluímos toda a documentación do proxecto, así como un espazo de 
divulgación e debate, para o seguimento dos respectivos obradoiros e 
accións a desenvolver. 
 
A plataforma conta coa posibilidade de crear, modificar ou eliminar 
contido de maneira sinxela a través dun Panel de Administración, así 
como a posibilidade de xestionar ás persoas usuarias participantes de dita 
plataforma (posibilidade de almacenar datos dos usuarios rexistrados, 
envío de e-mails masivos aos usuarios, publicación de artigos, documentos 
multimedia, entradas de blog con edición dende a páxina actual e dende o 
panel de administración, menús totalmente editables dende o panel de 
administración). Tamén ten a posibilidade de contar cun sistema de 
votacións, estatísticas de visitas e con enquisas online. 
 
No seu deseño respectarase a accesibilidade, así como a correcta 
visualización en todos os navegadores. Para o seu acceso, deseñarase un 
banner para situar en páxinas web municipais e de entidades dispostas a e 
a través das Redes Sociais de difusión do proxecto. 
 
3. CREACIÓN DOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. 
A creación dos órgano de participación, busca reflectir a diversidade dos 
actores implicados e deberá de asegurar o bo funcionamento do proxecto 
e do proceso participativo. 
 
Constituíuse un Consello Asesor Urbanístico de carácter mixto (politico-
técnico e asociativo) coas funcións de seguimento e coordinación tanto do 
PXOM co obxectivo de garantir e facilitar a participación cidadá. 
Estruturouse a partir duns eixes temáticos e reuniuse de forma periódica. 
 
A creación deste órgano foi acompañada dun programa de comunicación 
co obxectivo de transmitir as súas finalidades. Polo que respecta á súa 
vixencia, seguirá vixente ata o final da fin do planeamento, todo o cal foi 
pactado no momento de aprobación do programa de participación. 
 
*RECOLLIDA DE IDEAS E ELABORACIÓN DE PROPOSTAS 
Para o enriquecemento dos documentos técnicos creáronse diversos 
espazos de traballo coa cidadanía para a recollida de ideas e de 
propostas. 
 
4. ACOMPAÑAMENTOS NO RURAL. 
Na primeira fase da participación pública e análise do medio social, a 
metodoloxía de escoitas da veciñanza, poderanse levar a cabo con 
intervencións nas que a sociedade é a parte activa. O equipo redactor do 
Plan poderá realizar un primeiro achegamento para coñecer a forma de 
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vida local por medio de itinerarios, entrevistas e intervencións urbanas 
que impliquen á poboación. De este xeito, convertemos a veciñanza en 
actriz principal dentro do proceso de coñecemento, e o equipo redactor 
obtén unha serie de informacións moi valiosas e difíciles de percibir nas 
simples prospeccións visuais, que permiten tomalo pulso de tódolos 
sectores sociais, e reinterpretar as iniciativas latentes có fin de 
ofrecerlles un marco legal axeitado e redactar un PXOM adaptado ás 
necesidades. 
 
Seguindo esta metodoloxía, realizáronse os acompañamentos no rural, nos 
que os protagonistas foron os veciños e veciñas das distintas parroquias, 
cun maior coñecemento do medio, (aqueles que teñen traballado no 
campo, cazadores, interesados na natureza, etc.), que amosando e 
relatando vivencias, axuden a definir límites parroquiais esquecidos, 
recuperar microtoponimia, etc. 
 
5. ESPAZO DE TRABALLO: APROXIMACIÓN DA REALIDADE TERRITORIAL Á 
CIDADANÍA. OS OBRADOIROS TEMÁTICOS. 
 
Mediante a realización de obradoiros prospectivos onde sexa posible o 
traballo por eixos temáticos pretendíase traballar a realidade territorial a 
partir da presentación de datos básicos así como da explicación do que 
significa realizar un PXOM para acompañar na creación e formulación de 
propostas creativas, construtivas e comunitarias para así reducir o posible 
impacto de alegacións individuais e de interese privado. 
 
> Os obradoiros temáticos 
A metodoloxía, mais aló do traballo por eixos temáticos e por grupos, 
traballa por aproximar a realidade técnica á cidadanía para facer posible 
unha comprensión enriquecedora. Traballamos partindo do diálogo, en 
grupos formados pola veciñanza, algún técnico municipal da área do 
territorio e un dinamizador participativo, nos que os asistentes puideron 
reflexionar sobre as súas necesidades e problemáticas, elaborando 
proposta enriquecedoras que foron traballadas e concretadas nas segundas 
sesións de cada de cara obradoiro. 
 
> Obradoiros nos centros de ensino 
Resulta de moito interese poder contar coa complicidade da direccións 
dos centros de ensino e das ANPAS, para poder contar coas opinións e 
valoracións dos máis novos. 
 
> Concursos e mostras 
Co gallo de chegar ó maior número de habitantes posible, e posibilitando 
distintos métodos de expresión e comunicación, obter achegas da 
poboación de distintas idades e poder reflectir un carácter persoal e de 
xénero, considérase interesante e mesmo necesaria, a participación 
complementaria da poboación en concursos de fotografía, vídeo, relato, 
etc., sobre o concello, os distintos lugares e aldeas, nos que se fomente a 
visión reflexiva e crítica por parte dos participantes. 
 
6. ESPAZO DE AMPLIACIÓN DE COÑECEMENTOS: A ENQUISA ONLINE 
Có fin de complementar e máis enriquecer a información de carácter máis 
cualitativa obtida cos instrumentos de participación anteriores, deseñouse 
e aloxouse na propia páxina web do proxecto, unha completa enquisa para 
recoller contribucións sobre as necesidades e inquedanzas máis 
salientables en canto ós eixos de estudo principais, de mobilidade, 
equipamentos e espazo público, solo, residencia e modelo produtivo, así 
como o modelo de concello desexado. 
 
Debido ás características demográficas do Concello e á dispersión 
territorial da poboación, xunto cun modelo en papel, dispoñible na Casa 
do Concello e facilitado a toda a veciñanza participante nos Obradoiros 
temáticos, foi deseñada tamén unha enquisa en formato dixital. 
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RESULTADOS  
- Comisións de seguimento: tal como comentabamos no apartado 
metodolóxico, chegamos a realizar 10 reunións coas diferentes comisións 
(política, de técnicos e profesionais, e de tecido asociativo), cos 
representantes das distintas forzas políticas con representación municipal, 
cos técnicos municipais e expertos dos distintos ámbitos, e coas diferentes 
entidades e asociacións, veciñais, culturais, medioambientais, de 
protección do patrimonio, etc.  
 
- Asembleas veciñais: do mesmo xeito convocáronse 8 asembleas dos 
núcleos do rural, agrupadas segundo a relación de veciñanza entre elas. 
Nas mesmas, traballamos con documentación gráfica de apoio, 
cartografías a escala 1/20000 de cada parroquia, así como proporcionando 
un listado de temas que, tras a realización do traballo de campo, 
necesitaban ser clarificadas e comentalas cos veciños e veciñas. 
 
- Acompañamentos no rural: realizáronse 3 saídas de traballo co obxectivo 
de aumentar o coñecemento do equipo técnico en cuestións puntuais 
como son definición dos límites parroquiais, o patrimonio natural, 
arqueolóxico, etnográfico e arquitectónico, así como as vías e sendas de 
comunicación tradicionais, etc. Este traballo de campo realizouse en 
colaboración coas Asociación de Veciños, nas parroquias de Somede, 
Bermui, Ribadeume e o Deveso. 
 
 

 
 
- Obradoiros temáticos realizados:  
Das 22 sesións de traballo en Obradoiros temáticos previstas, ata ó día de 
hoxe téñense realizadas 12: As dúas sesións de 4 obradoiros centrados en 
parroquias rurais, as dúas sesións dun Obradoiro centrado nun área de 
especial interese para a redacción do Plan, o Poboado das Veigas, e as 
dúas primeiras sesións de outros dous Obradoiros do núcleo urbano.  
 
A participación nos mesmos non pode ser considerada menos que exitosa, 
dado que máis de 90 persoas, dunha mostra seleccionada con criterios de 
representatividade en función do sexo, idade, lugar de residencia e 
ocupación, tomaron parte dun proceso de diálogo e debate que xerou 
propostas para a súa valoración por parte do equipo técnico redactor do 
PXOM. 
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Cómpre salientar, durante a realización das actividades,  a mellora 
percibida na capacidade dos veciños e veciñas das Pontes, de concretar os 
seus problemas e necesidades, de centrarse no obxectivo dos traballos, 
sobre todo nos últimos tres obradoiros realizados ata a data de hoxe. 
 
- Enquisas cumprimentadas: 218 enquisas correctamente cumprimentadas, 
a meirande parte a través da plataforma online. A plataforma de enquisa 
online permanecerá aberta ata o peche do proceso de participación, 
momento no que realizaremos a análise das respostas obtidas, xerando un 
informe de propostas de utilidade para o equipo técnico redactor do 
PXOM. 
 
-Neste momento, podemos considerar a páxina web ideaAsPontes como 
unha das ferramentas de maior utilidade do proxecto. O apartado "Coñece 
o PXOM", con información acerca do desenvolvemento do documento 
técnico, así como a enquisa online, e información sobre outras 
ferramentas do proxecto, resultaron interesantes a veciñanza, que 
destacou a súa sinxeleza e accesibilidade.  
 
O uso da páxina web coma un contedor de toda a información xerada no 
proxecto, calendario de eventos e da propia enquisa online, 
compleméntase coa xestión das redes sociais. Os nosos perfís en Youtube 
e Vimeo, nos que subimos o vídeo promocional do proxecto, tiveron máis 
de 2500 reproducións. Por outro lado, as redes sociais configúranse como 
unhas ferramentas máis interactivas. 990 amigos e seguidores en 
Facebook, así como máis de 150 seguidores en Twitter, amosan o alcance 
que teñen as nosas actualizacións, informacións sobre novidades, e máis a 
axenda de actividades. A modo de exemplo, en Facebook fomos facendo 
preguntas aos nosos seguidores, sobre cuestións relacionadas co PXOM 
(medio ambiente, patrimonio, arquitectura, etc.) e en todas elas 
produciuse o debate e o diálogo, moitas veces achegando información e 
mesmo documentos e imaxes de arquivos privados de moito interese para 
o proxecto. 
 
-Por último, engadir que recibimos 9 achegas de veciños e veciñas por 
medio da Caixa de Propostas aloxada na páxina web, que foron 
respostadas polo equipo técnico de participación. Aquelas propostas 
pertinentes serán valoradas polo equipo técnico redactor do PXOM para a 
súa inclusión no documento. 
 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

• Impacto nas condicións de vida da comunidade: 
- Co desenvolvemento do proxecto acádase unha importante ampliación 
do coñecemento da realidade urbanística da vila e do conxunto do  
Municipio, así como a implicación do conxunto da cidadanía na 
elaboración do proceso de transformación da súa contorna.  
 
- Transferencia de coñecemento interxeracional. 
 
- Maior concreción na definición de políticas públicas debido ao maior 
coñecemento da realidade local xerado polo proceso participativo. Por 
outra banda, a participación pública pode converterse nunha ferramenta 
de mellora da calidade de vida da veciñanza, xa que o goberno local é 
quen de achegarse a realidades de menor escala (barrios, parroquias) e 
coñecer polo miúdo as súas inquedanzas e necesidades. Este redunda 
nunha maior eficiencia na xestión dos recursos públicos: Un maior 
coñecemento das necesidades da veciñanza permite optimizar os recursos 
dispoñibles con obxectivo de atender ás prioridades de actuación 
demandadas polos habitantes. 
 
• Mobilización do potencial do seu territorio: 
A participación cidadá permite mellorar o coñecemento do entorno 
empregando ferramentas de intercambio e transferencia de saberes entre 
veciñanza e equipo técnico, e que reverterá na mellora do deseño de 
políticas públicas relativas a: 
 
- O potencial turístico (posta en valor da paisaxe, da riqueza patrimonial, 
así como difusión e educación en  valores ambientais, culturais, etc.) 
 
- A mellora no deseño de actuacións que fomenten a creación de 
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oportunidades para o autoemprego, o aproveitamento das  múltiples 
potencialidades do territorio para o xeración de emprego, así como a 
implementación de estratexias de afianzamento do tecido industrial e 
agrogandeiro. 
 
• Implicación da cidadanía e colectivos: 
 
Dado que precisamente este proxecto configúrase como un proceso de 
participación cidadá na elaboración do PXOM das pontes, a totalidade da 
cidadanía en xeral, así como os colectivos en particular están implicados 
no proceso.  
 
A maiores da participación individual de cada veciño e veciña por medio 
das diversas ferramentas empregadas, paro tamén por medio dos distintos 
grupos de traballo deseñados: 
 
- Unha Comisión de Seguimento do PXOM, con representación de todos 
os grupos políticos do Concello. 
 
- Unha Comisión de Expertos e Profesionais, que estivo formada por 
expertos e profesionais do mundo do urbanismo, a arquitectura, a 
construción, o patrimonio cultural, o medio ambiente, os servizos sociais, 
o mundo empresarial, o comercio, a agricultura e a gandería. 
 
O obxectivo foi o de conseguir un grupo de debate o máis representativo 
posible, do arredor de 15-20 persoas cun amplo coñecemento da realidade 
municipal en cada unha das materias que afectan á redacción do PXOM. 
 
-Unha Comisión de Entidades cidadás, na que invitouse ás entidades 
inscritas no rexistro municipal do Concello das Pontes de García 
Rodríguez, con especial interese ás vinculadas no ámbito territorial, 
cultural, patrimonial, medioambiental, empresarial, social e deportivo. 
 
Tratouse de acadar un grupo representativo da sociedade pontesa que 
permita unha presentación e debate dos principais temas a considerar 
durante as primeiras fases de redacción do PXOM, con tal fin este grupo 
non debería superar as vinte (20) persoas, de modo, que as diferentes 
asociacións poderán asistir a título persoal ou cun representante por 
diferentes temáticas. 
 
- Diferentes Reunións veciñais: 
 
1. Asembleas parciais por Parroquias: 
Co gallo de acadar unha maior representatividade nos núcleos rurais, 
tense organizado asembleas en cada unha das asociacións de veciños das 
distintas parroquias, agrupadas segundo idiosincrasias similares, que en 
xeral se teñen correspondido coas áreas funcionais definidas polo equipo 
redactor. 
 
2. Asemblea xeral do Municipio: 
Convocatoria da exposición dos traballos realizados no Documento de 
Inicio do PXOM, aberta a tódalas veciñas e veciños de As Pontes. 
 
Asociacións e colectivos da sociedade civil implicados nos traballos: 
- A.M.A. 
- Asociación de Empresarios e Comerciantes das Pontes 
- Asociación de Empresarios e usuarios do solo industrial das Pontes 
- Asociación cultural Lembranza da Vila 
- AAVV A Magdalena 
- AAVV As Veigas 
- AAVV As Campeiras 
- AAVV O Carabelo 
- AAVV A Veiga de Areosa 
- AAVV 25 de Xullo 
- AAVV Pardo Bazán 
- AAVV Vincallo 
- AAVV Beira do Eume 
- AAVV Cuíña 
- Beira do Eume 
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- Choupana 
- HUME 
- Lembranza da Vila 
- VINCALLO 
- Virxe do Pino Saa 
 
Polo seu propio deseño, este proceso de participación permitiu canalizar 
as achegas daquelas persoas que habitualmente non participan de 
asociacións e colectivos, podendo recibir a súa opinión. 
 
• Cohesión e colaboración desenvolvida e xerada: 
 
O proxecto consegue unha importante mellora da cohesión entre a 
veciñanza, así como a creación dun espazo neutral de diálogo entre os 
habitantes dos diferentes lugares e  a administración. 
 
• Alianzas atopadas e creadas: 
 
- Convenio asinado coa asociación de comercio local, ofrecendo nalgunhas 
das actividades vales de compra como un incentivo á participación. 
 
- Colaboración co tecido asociativo. 
 
- A nivel máis particular, diálogos creados entre veciños e veciñas de cada 
zona, que unha vez que se coñecen, xúntanse para realizar novas 
actividades económicas e emprender novos proxectos, poñendo en valor 
recursos endóxenos que descoñecían. Por exemplo, de certas conversas 
nos Obradoiros, xurdiron intereses entorno á recuperación de muíños e 
dínamos eléctricas, proxectos de posta en valor de sendeiros nas fragas do 
eume, deseño de novas rutas, posibilidade de levar a cabo novas 
concentración parcelarias, etc. 
 
• Novidades e innovación realizadas nos procesos, nas ferramentas 

ou estratexias, Aplicación das TICs: 
 
- Un proceso de participación cidadá de estas características é innovador 
en si mesmo, pois como comentabamos previamente, a lexislación vixente 
nesta materia non recolle o desenvolvemento de traballos participativos 
con estas características. Poderíamos dicir que o feito de enriquecer a 
elaboración dun documento técnico coa participación da cidadanía é a 
maior innovación do proxecto.  
 
- En segundo lugar, o emprego das redes sociais, o deseño dunha páxina 
web ad hoc, a realización dunha enquisa web aberta a toda a poboación 
do Concello, son elementos que incorporan as novas tecnoloxías no 
diálogo coa veciñanza. 
 
• Igualdade: 
 
- Atención a cotas por sexo e idade nos obradoiros participativos, así como 
cuestionarios desagregados por sexo para poder realizar unha análise en 
clave de xénero dos resultados. 
 
- Neste senso, é destacable a maior presenza de mulleres e xente nova nas 
actividades realizadas. Normalmente, nas asociacións veciñais, a presenza 
é maioritariamente masculina, e con frecuencia homes maiores. 
Nembargante, o proceso de participación permitiu acceder ás opinións de 
veciños e veciñas que normalmente non teñen foros onde facerse escoitar. 
 
• Sostibilidade e impacto ambiental: 
 
- O proxecto non recolle expresamente coma un dos seus obxectivos 
directos a transformación do territorio, polo que non procedería valorar 
como elementos salientables a sostibilidade ou o impacto ambiental. Mais 
o coñecemento, apreciación do territorio e a implicación nos procesos de 
transformación xerada na poboación unha vez se ten participado nos 
obradoiros, orixina inevitablemente nun maior respecto e coidado polo 
mesmo. 
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- Por outra banda, no deseño dos Acompañamentos no rural, 
procurábamos afondar no coñecemento do territorio de xeito global, por 
medio da localización de certos elementos patrimoniais e ambientais, e 
coa busca dos límites das parroquias. Dun xeito non manifesto, 
consideramos que este tipo de actividades traballan a prol do medio 
ambiente, axudando a coidalo, respectalo, mantelo, etc. 
 
• Novas experiencias en sectores tradicionais: 
 
- Nunha das actividades principais de difusión e descuberta de información 
neste proxecto, os obradoiros prospectivos e de participación,  posibilítase 
e facilítase a conversa sobre novas formas de poñer en valor ao patrimonio 
con potencialidades para o sector turístico e de lecer, así como móstranse 
exemplos de boas prácticas en novas oportunidades de emprego existentes 
no medio rural.  
 
Neste senso, é axeitado comentar a importancia que ten a comunicación 
interxeneracional, entre os posuidores de novas maneiras e oportunidades 
de actuación sobre o territorio, a xente máis nova, e os habituais 
posuidores das terras, as persoas de maior idade. 
 
• Capacidade de transferencia da experiencia: 
 
- Emprego de ferramentas e dinámicas de transmisión interxeracional de 
saberes sobre o territorio.  
 
- O apoio proporcionado polo equipo técnico, por medio de distintos  
medios técnicos e gráficos, para a mellora da comprensión nos talleres, 
así como a difusión das actividades do proxecto nas redes sociais  e 
medios de comunicación, facilitaron enormemente a compresión do 
proceso, dos seus obxectivos, fases, procesos, axentes implicados, etc. 
 
- Por unha banda, co deseño de concursos artístico-creativos, amplíanse as 
opción de participación, de opinión e expresión (accións pensadas para  
aquelas persoas que prefiren expresar as súas inquedanzas por medio de 
este tipo de formatos) e por outra, buscando unha maior difusión e 
alcance mediático do proxecto. 
 

PERSPECTIVA DE 
FUTURO 

Na actualidade ideaAsPontes atópase en fase de desenvolvemento, con 
actuacións a desenvolver nos próximos meses.  
 
• Consecuencias do proxecto:  
 
No referido á propia veciñanza: 
- Consecución dos obxectivos, proporcionando un maior coñecemento do 
territorio, que implica maiores oportunidades de desenvolver iniciativas. 
- Ampliación do coñecemento acerca dos procesos de transformación do 
territorio e das figuras de planeamento urbanístico. 
 
En canto ó PXOM e mais ó territorio: 
Un coñecemento máis completo e pormenorizado da realidade do 
municipio por parte do equipo redactor do PXOM, produce necesariamente 
unha proposta mais axeitada ás necesidades reais da poboación, xerando 
un modelo urbanístico consensuado por todas as partes implicadas, así 
como un plan de etapas axustado ás necesidades. 
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FINANCIACIÓN  
Asumida na súa totalidade polo Concello das Pontes de García Rodríguez 

RECURSOS  
HUMANOS 

 
Recursos humanos, participantes e colaboradores: 
Ismael Blanco Bouza, licenciado en Socioloxía pola Universidade da Coruña 
e con postgraos en Planificación e Ordenación Territorial e en 
Desenvolvemento Local e Planificación Turística. 
Eva María Garabal Nieto, licenciada en CC. Políticas e Sociais pola 
Universidade de Santiago de Compostela con Máster en Dirección e Xestión 
de empresas, así como diversa formación en xestión e avaliación de 
proxectos. 
Camilo Fernández González,  Licenciado en Socioloxía pola Universidade 
da Coruña e Técnico Superior de Urbanismo pola Escola Galega de 
Administración Pública (EGAP). 
Martín Vázquez Añel, sociólogo, técnico de participación cidadá en 
DELOGA. 
María Ríos Carballeira, urbanista, equipo redactor do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal das Pontes. 
Alejandro Fernández Palicio, arquitecto, estudo do modelo de 
asentamento no equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
das Pontes. 
 

ENLACES 
RELACIONADOS 

 
Páxina web de referencia 
http://www.ideaaspontes.com/ 
Perfís nas diferentes redes sociais 
https://www.facebook.com/idea.aspontes 
https://twitter.com/IdeaAsPontes 
Canal  Vimeo ideaAsPontes 
http://vimeo.com/user19348790 
Canal Youtube ideaAsPontes 
http://www.youtube.com/channel/UCmgAul5kSMh8nHfP35g4OYA 
 
IdeaAsPontes nos medios: 
En Amigus, portal web  de novas locais creado no ano 2003. 

• 8 de xullo do 2013 
"Nace ideaAsPontes, un proxecto de participación pública orientado á 
consulta cidadá para o PXOM das Pontes" 
http://www.amigus.org/web/archives/016959.php 

• 10 de xullo do 2013 
"O Concello das Pontes presenta un proxecto de participación cidadá 
denominado ideaAsPontes" 
http://www.amigus.org/web/archives/016981.php 

• 13 de decembro do 2013 
"O proceso de participación cidadá ideaAsPontes, presenta á veciñanza 
unha chea de propostas colaborativas" 
http://www.amigus.org/web/archives/017453.php 
 
Diario de Ferrol 

• 9 de xullo do 2013 
"Ponen en marcha un proyecto de participación pública para el Plan Xeral" 
http://www.diariodeferrol.com/articulo/comarcas/as-pontes-ponen-en-
marcha-un-proyecto-de-participacion-publica-para-el-plan-
xeral/20130708220142051980.html 

• 9 de outubro do 2013 
"Crean líneas de participación para colaborar en la redacción del PGOM" 
http://www.diariodeferrol.com/articulo/comarcas/pontes-crean-lineas-
participacion-colaborar-redaccion-pgom/20131008225939061148.html 
 
El Progreso 

• 6 de outubro do 2013 
"Los ponteses aportan datos para redactar el PXOM" 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/281755-ponteses-aportan-datos-
redactar-pxom 
  

        


