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INTRODUCCIÓN: MESAS DE TRABALLO NO MARCO DAS ACTIVIDADES DA VI 

EDICIÓN DA ÁGORA EMPRESARIAL FERROLTERRA: FERROLTERRA PARTICIPA 

 

A mesa de traballo-taller “Cara a un Plan de Mellora Socioeconómica de Ferrolterra” ten a súa 

razón de ser no marco das actividades desenvolvidas no Proxecto Ferrolterra Participa e a súa 

orixe no Diagnóstico Socioeconómico de Ferrolterra, promovido e presentado pola Asociación 

Ferrolterra con anterioridade. 

En efecto, a finais de 2016, a Asociación de Empresarios Ferrolterra presentou o Diagnóstico 

Socioeconómico de Ferrol e área de influencia, elaborado polo profesor Jesús Ángel Dopico. Nel 

achegábase información actualizada e obxectiva sobre a realidade da comarca que supón unha 

base de diagnóstico para, desde o coñecemento desa realidade, desenvolver un Plan de Acción 

que permita mellorar a competitividade e o benestar social de Ferrolterra. 

Como seguinte fase ás conclusións do Diagnóstico Socioeconómico, definíronse as accións para 
desenvolver dentro do marco de Ferrolterra Participa, e que tratan de lograr os seguintes 
obxectivos: 
 

• Poñer en común a información do diagnóstico realizado polo profesor Dopico 

expoñendo as ideas-forza do informe. 

• Discutir e priorizar as accións que deben poñerse en marcha á luz da información 

compartida e as necesidades dos axentes sociais de Ferrolterra.  

• Achegar claves e ideas de como podemos dar un impulso cualitativo ao 

desenvolvemento de Ferrolterra da man dun experto recoñecido internacionalmente 

no campo da innovación e o desenvolvemento de empresas a nivel internacional. 

• Redactar un informe que resuma o plan proposto polos participantes na xornadas e 

entrega do mesmo á Asociación de Empresarios Ferrolterra. 

 

Para iso propúxose unha dobre acción consistente en: 

• Un relatorio de primeiro nivel sobre competitividade e innovación.  

• Unha mesa de traballo-taller para poñer en común o diagnóstico do informe e achegar 

as liñas do que debería ser un plan de mellora socioeconómica de Ferrolterra. 

 

As mesas de traballo foron conducidas por Eduardo García Erquiaga, director de Galicia Business 

School, e experto en Estratexia e Competitividade, cuxo desenvolvemento e conclusións se 

reflexan no seguinte informe.  
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A segunda das acción consistiu no relatorio dun experto sobre competitividade e innovación, 

aportando claves e inspirando ideas de boas prácticas orientadas ó desenvolvemento 

empresarial de Ferrolterra.  

O relatorio desenvolveuse con éxito, da man de Enrique de la Rica, director de ESEUNE, profesor 

de Galicia Business School e experto en Innovación, que foi moi ben acollido polo público 

formado por unha nutrida afluencia de empresarios, axentes sociais, emprendedores, 

desempregados, representantes da universidade, centros de F.P., e que versou sobre o seguinte 

tema: 

Hacia un modelo productivo centrado na innovación. Que podemos trasladar de Silicon Valley 

a la realidade de Ferrolterra? 

 

METODOLOXÍA DAS MESAS DE TRABALLO 

 

As mesas de traballo desenvolvéronse nas instalación do Sercotel Odeón. Contaron coa 

participación de empresarios, representantes da administración local, outras asociación coas 

que colabora a  AEF, desempregados, representantes da mancomunidade do Concello de Ferrol, 

etc. que aportaron activamente as súas opinións sobre a realidade socioeconómica de 

Ferrolterra e as posibles acciones para a súa mellora. 

As mesas centráronse en lograr un abanico de accións propostas polos participantes a partir dos 

cinco eixos do estudio do Diagnóstico Socioeconómico, que son: 

• Infraestruturas e base territorial. 

• Poboación. 

• Emprego e produtividade. 

• Situación Social e desigualdade. 

• Actividade Económica e Dinámica Empresarial. 

Os participantes dividíronse en 4 equipos para traballar sobre un formato no que aos principais 

feitos detectados no informe en cada un dos cinco eixos debían propoñerse accións que 

puidesen mellorar a situación socioeconómica da comarca en cada un deses eixos. 

A participación dos asistentes foi moi intensa. Tanto foi así que a duración estendeuse mais alá 

do previsto, durante este tempo todos os grupos foron moi intensos no seu traballo e 

aportacións.  

  



               

INFORME DE CONCLUSIONES DAS MESAS DE TRABALLO 
 

ACCIÓNS PROPOSTAS EN CADA EIXO DO DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

 

En diante, e como síntese de cada apartado, imos expor os feitos detectados e recolleitos no 

Informe Socioeconómico e as accións expostas polos participantes para que sexan, nun futuro, 

obxecto de debate e, se procede, proposta de accións a desenvolver polas administracións e 

axentes sociais.  

Tras unha breve exposición dos feitos detectados polo Informe Socioeconómico, expoñeremos 

as accións propostas polos asistentes en cada un dos cinco eixos. 

Territorio e Infraestruturas: 
Estes foron os feitos e tendencias detectados polo diagnóstico e que foron a base das propostas 

realizadas polos participantes:  

• Caracterizámonos por unha alta dispersión poboacional e moitas entidades singulares.  

• Somos unha comarca máis urbanizada que a media galega. 

• Infraestruturas: O porto segue pendente de acceso por ferrocarril, plataforma loxística 

e de alcanzar a categoría de porto estratéxico.  

• Vivenda: contamos con máis vivendas principais e menos secundarias que no resto de 

Galicia.  

• O territorio de Ferrolterra estrutúrase en tres cintos:  

o Centro (servizos con zonas industriais) e formado por Ferrol e Narón.  

o Cinto industrial (Narón, Fene, As Pontes e Mugardos.  

o Periferia rural-residencial. 

A partir destes feitos postos en común, os participantes propuxeron as seguintes accións, que, 

ao seu xuízo, deben ser a base dun plan de acción de mellora socioeconómica da comarca:  

• A mellora das dotacións do porto exterior para facer posible o seu pleno rendemento, 

mellorando a súa accesibilidade e posicionándoo na rede estratéxica portuaria. 

• A solución aos problemas ferroviarios da comarca, para evitar que, na práctica Ferrol 

ocupe unha posición marxinal na esquina de Galicia.  

• A supresión das peaxes da AP9 que dificulta de modo extremo o acceso a Ferrolterra 

para o conxunto de cidadáns galegos, e a mellora da comunicación con Coruña e o resto 

de cidades do eixo atlántico.  

• Unha aposta decidida polo corredor de Ortegal.  

• Unha solución real ao AVE a Ferrol que estea integrada nunha estratexia turística para 

a zona.  

• O saneamento da ría, orientado e vinculado á potenciación dos recursos mariños da 

comarca.  
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• A aposta polo turismo deportivo en xeral e náutico en particular, vinculado ao mellor 

uso do porto interior da comarca.  

 

Poboación e demografía: 

Estes foron os feitos e tendencias detectados polo diagnóstico e que foron a base das propostas 

realizadas polos participantes: 

• Maior densidade de poboación de Ferrolterra.  

• Acentuado declive demográfico cunha caída do 9,31%. De todos os municipios 

representativos só sobe Narón (35%).  

• Pasamos de 225.000 habitantes en 1981 a 186.000 en 2015.  

• A poboación envellece máis que a media galega: contamos con menos nenos, menos 

poboación en idade laboral e máis anciáns que no resto de Galicia. 

A partir destes feitos postos en común, os participantes propuxeron as seguintes accións, que, 

ao seu xuízo, deben ser a base dun plan de acción de mellora socioeconómica da comarca:  

• Centrar a procura de xacementos de emprego nas enerxías alternativas, ben as eólicas 

ou outras que mostren atractivo similar.  

• Poñer o foco na creación de primeiro emprego, o que mitigaría os problemas 

demográficos da comarca. 

• Seguir traballando e intensificando na concienciación familiar e no fomento da 

igualdade no plano familiar e doméstico. 

• Mellorar a imaxe de Ferrolterra, mitigando o ton “conflitivo” que ás veces presenta ante 

terceiros e que dificulta a atracción de profesionais e proxectos empresariais. 

• Un plan de vivenda e equipamento integral, que abarque moi distintos colectivos: 

terceira idade, mozas que pretenden acceder en condicións óptimas á vivenda, etc.  

• Posibilitar realmente o retorno de talento no exterior e emigrantes en xeral. 

• Apoio e axudas de facto á natalidade e o desenvolvemento familiar. 

Situación social e desigualdade: 
Estes foron os feitos e tendencias detectados polo diagnóstico e que foron a base das propostas: 

• Menor dotación de servicios básicos de Benestar  Social: maiores dificultades que no 

resto de Galicia para acceder a eses servicios (servicios sociais, ensinanza e sanidade). 

• Ferrol mostra unha maior equidade na distribución da renda que noutros municipios de 

tamaño similar en España. 
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A partir destes feitos postos en común, os participantes propuxeron as seguintes accións, que, 

na súa opinión, deben ser a base dun plan de acción de mellora socioeconómica da comarca: 

• Desenvolver as cooperativas de educación e extremar o apoio á infancia con 

dificultades. 

• Potenciar a industria de servicios sociais. 

• Desenvolver unha política orientada a racionalizar, e non optimizar para aforrar, no 

ámbito social. 

• Aposta decidida pola cooperación entre empresas e entidades do tecido asociativo. 

• Desenvolver accións e propostas á sociedade para o fomento das relacións 

interxeneracionais (netos e avós, maiores mentorizando mozos emprendedores, etc.). 

• Potenciar o traslado de ideas e proxectos de profesionais con experiencia a mozos con 

capacidade de desenvolvemento de proxectos empresariais. 

• Esforzo decidido por dotar de servicios ós maiores en ámbitos periféricos e 

descentralizados. 

Emprego: 
Estes foron os feitos e tendencias detectadas polo diagnóstico e que foron a base das propostas: 

• A comarca de Ferrolterra mantén un maior desemprego e menor afiliación a la SS. 

• Por municipios Ferrol lidera o desemprego, pero Narón (a diferencia da súa moi boa 

tendencia demográfica) non compensa eses malos datos no terreo do emprego, xa que 

tamén ten maior desemprego.  

• A mediados de 2016 ai mais desempregados que en 2007, xusto antes da entrada na 

profunda última crise económica. 

• Mellorou a produtividade do factor traballo: os ingresos por empregado pasan de 

490.000€ en 2010 a 624.000€ en 2014. Non obstante, esa melloría pode non compensar 

a melloría que neste terreo doutras comarcas, empresas e países competidores no 

mercado . 

A partir destes feitos postos en común, os participantes propuxeron as seguintes accións, que, 

na súa opinión, deben ser a base dun plan de acción de mellora socioeconómica da comarca: 

• Na mesma liña exposta no ámbito demográfico, insistiuse na necesidade de desenvolver 

acciones orientadas á retención do talento e la volta a desde o estranxeiro  de mozos 

galegos con potencial para o desenvolvemento de proxectos na nosa  comarca. 

• Buscar, de verdade e unha vez por todas, verdadeiras relacións frutíferas entre a 

empresa e a Universidade. 

• Redefinir o sistema educativo e universitario para orientalo ás necesidades do tecido 

empresarial, única maneira de reducir a frustración dos nosos mozos e de conseguir  que 
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a inversión da sociedade en educación universitaria se acerque a uns niveis aceptables 

de rendibilidade social. 

• Apostar por nichos que, ademais de rendibilidade empresarial, xenen rendibilidade 

social e sustentabilidade, como a rehabilitación de vivendas e espazos urbanos. 

• Reducir o malgasto de recursos naturais no medio rural, en parte debidos á falta de 

poboación en idade e capacidade de transformalos en produtos e servicios de valor 

engadido, poñendo en marcha proxectos que poñan en valor os recursos naturais e  

eviten a perda de recursos naturais no rural. 

• Apostar polos novos nichos que está xerando e xerará no futuro a transformación dixital: 

sensorización, drons, internet das cousas, etc. 

• Buscar novas fórmulas que potencien a orientación laboral. Apostar por un cambio 

efectivo dos usos do monte e redefinir a actividade gandeira. Aposta polas actividades 

e productos “bio” e “eco”. 

• Aposta por un cooperativismo efectivo e competitivo empresarialmente no ámbito 

rural. 
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Actividade Económica: 
Estes foron os feitos e tendencias detectados polo diagnóstico e que foron a base das propostas: 

• Menor desenvolvemento empresarial autóctono: xorden menos proxectos de 

emprendedores locais o que nos fai máis dependentes da inversión exterior. 

• O axuste da crise pasou especial factura en Ferrol, quizá polo seu carácter de zona 

industrializada en declive e moi  dependente da inversión estatal. 

• As grandes empresas melloraron a súa  solvencia, aínda que reducindo a súa  

rendibilidade sobre recursos propios na comarca. 

• Ferrolterra, a pesar de todo, conta con uns PIB e renda por habitante maiores que a 

media galega. 

• O noso  índice de actividade económica é peor que no resto de España e similar ó do 

conxunto de Galicia. 

• A nosa comarca reflexa un retroceso da actividade económica desde el 2006 (respecto 

de España). 

• A comarca se caracteriza por unha maior especialización da estrutura empresarial cara 

a industria e a enerxía. 

• Dentro da comarca, Ferrol ten a maior renda, pero Narón e As Pontes son máis 

dinámicas desde o punto de vista de creación e desenvolvemento empresarial. 

 

A partir destes feitos postos  en común, os participantes propuxeron as seguintes accións, que, 

na súa opinión, deben ser a base dun plan de acción de mellora socioeconómica da comarca: 

• A imperiosa necesidade de potenciar, desde a infancia, a iniciativa emprendedora. 

• A aposta decidida por unha formación orientada ó fomento da iniciativa emprendedora 

e a creación de riqueza. 

• A aposta por axilizar os trámites burocráticos para a posta en marcha de novos negocios 

e actividades económicas. 

• Animar ás organizacións empresariais a demandar das administracións que se acabe coa 

competencia desleal e se apoie  sen fisuras el “fair play” na actividade económica. 

• Recuperación o centro de Ferrol como epicentro da comarca, para usos empresariais e 

recreacionais (Copacabana). 

• Aposta decidida polos turismos alternativos (gastronómicos, etc.). 

• Lograr desenvolver na súa amplitude cadeas de valor centradas nos recursos crave para 

a comarca (desde a terra ou a mar cara ó prato). 
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RECOMENDACIÓNS FINAIS 

 

A xornada de traballo transcorreu con gran dinamismo e participación. Todos os participantes 

pediron que se desenvolvan máis accións desta natureza e, sobre todo, que se trasladen as 

conclusións obtidas para que teñan continuidade e poidan servir para que os axentes sociais e 

administracións públicas poñan en marcha proxectos próximos ao sentir dos cidadáns.  

En suma, xogámonos o futuro da nosa comarca e, por iso, trasladamos as inquietudes de 

cidadáns, axentes sociais en xeral e empresarios e profesionais en particular, coa esperanza de 

que iniciativas como Ferrolterra Participa poidan ser unha panca para a dinamización do noso 

tecido social e o xerme das accións de mellora no plano socioeconómico. 

 

 

Elaborado por Eduardo García Erquiaga, Director de Galicia Business School.  
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