
O Grupo Municipal de Democracia Ourensana no Concello de Ourense, presenta as 
seguintes propostas sobre o Plan de Traballo da Comisión pola Chegada do AVE no 
2018:

ATRACTIVO TURÍSTICO DAS NOSAS FESTAS

En Ourense contamos con diferentes festas, que deberían de ser reclamo de 
visitantes foráneos. Dende o Magosto ata o Entroido, pasando polas Festas do 
Corpus (ou incluso a Semana Santa si se explotase mellor), estes eventos poden 
convertirse en excelente foto de atracción de visitantes a través do AVE, sempre que
se melloren sustancialmente na xestión que ata agora se ven realizando dende hai 
anos a través da Concellería de Cultura.

EVENTOS E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

A instalación en Expourense da pista de Atletismo, outras instalacións deportivas, 
eventos que habitualmente atraen visitantes, poderían verse reforzados na presencia
de deportistas e afeccioados foráneos, sempre que se xestionen como é debido. O 
mundo do deporte pode ser un foco moi importante de atracción de visitantes.

O NOSO PATRIMONIO

Ourense é unha cidade e provincia que conta con un patromonio espectacular. 
Nunca houbo interés en explotado debidamente, sendo unha deuda pendente que 
temos dende hai décadas. Dende o punto de vista de Democracia Ourensana o noso
patrimonio debería de ser a máquina da atracción turística e imaxe da nosa cidade e
provincia, e a bo seguro sería un dos principales atractivos para aproveitar as cortas 
distancias que marcará o AVE con nos.

GASTRONOMÍA

A fama de Ourense como punto de excelencia gastronómica en Galicia e ben 
merecida. O noso pan, os nosos viños, as nosas carnes, a nosa excelente horta (inda
sen explotar como sería debido) e tamén os nosos afamados restaurantes son outro 
foco de atracción que deberíamos de explotar coa chegada do AVE. Inda falta, no 
noso reclamo, a presencia de unha festa gastronómica anual que ben podería ser o 
noso Magosto.



APROVEITAMENTO DA UNIVERSIDADE

A nosa universidade é un excelente escenario para explotar, en todo o referente a 
masters, cursos e congresos, o noso Campus pode convertirse en outro dos puntos 
de atracción de infinidad de eventos que poden poñer a Ourense no mapa ca 
presencia do tren de Alta Velocidade.

TURISMO DE CRUCEIROS

O AVE non so acercará a meseta, e o sur, con Ourense. Tamén convertirá nun 
simple paseo a distancia entre Vigo, Coruña ou Ferrol, tres cidades galegas que 
están a sentir o potencial do turismo de cruceiros. ¿Por qué non introducir Ourense 
na programación deste tipo de turismo de máximo nivel?. En menos de media hora 
Vigo é Ourense estarán unidos, nada mellor para aproveitar esta ocasión para que 
os cruceristas poidan achegarse tamén a nosa cidade, a coñecer o interior de 
Galicia, nas suas cortas estancias nos portos.
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A nosa idea non é outra que, o estar calculado en 20 minutos a distancia en tempo 
dende Vigo a Ourense -distancia moi inferior, por exemplo, a actual por autopista a 
Santiago de Compostela- aproveitar ésta proximidade para acercar éste tipo de 
turismo de alto nivel a nosa cidade. Isto apoiaría claramente o “turismo de compras”
que se propón no Plan de Acción, xa que na nosa cidade contamos con comercios de
máximo nivel algo que sería un excelente reclamo, á marxe do termalismo e 
patrimonio.

Trataríase de traballar para incluír nos actuais paquetes turísticos dos cruceiros que 
visitan Galicia a nosa cidade, como destino cercano en tempo de interés, gracias o 
AVE.













PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL
OURENSE EN COMÚN

PLAN DE TRABALLO PARA A REDACCIÓN DUN PLAN
ESTRATÉXICO PARA APROVEITAR A CHEGADA DA ALTA

VELOCIDADE 

1. Sobre a conformación da comisión.

Dende Ourense en Común comprendemos e compartimos a necesidade de facer  operativa a
comisión constituída co fin de elaborar un Plan Estratéxico. Consideramos asemade a existencia de tres
grandes grupos de traballo directamente relacionados con obxectivos concretos:

OPORTUNIDADE:  Aquelas  áreas  municipais  nodais  e  que  deben  estar  sempre
presentes: Turismo, Cultura, Medio Ambiente, Comercio...

INTENDENCIA:  Aquelas  áreas  municipais  que  deben  dar  soporte  ás  anteriores:
Facenda, Persoal, Servizos Xerais...

CONSULTORÍA: Labor de apoio e coordinación que debe ser constante, recorrente e
realizarse sempre en dobre dirección co fin de superar as diferentes fases do cronograma
consensuado. 

POLÍTICA: Todos os grupos municipais (segundo acordo plenario)  que deberán ser
nexos de comunicación con outros axentes sociais do Concello de Ourense.

2. Sobre a metodoloxía de traballo e o prisma do mesmo.

Dende Ourense en Común comprendemos, no punto actual, a chegada da Alta Velocidade como
unha  oportunidade  que  debe  servir  para  avanzar  en  diferentes  frontes  de  mellora.  Así  é  que
propoñemos que o cronograma de acción a consensuar valore as seguintes demandas:

2.1. DURANTE  –  IMPACTO  INMEDIATO  DENDE  A  ACTUALIDADE  E  ATA  A
CHEGADA

Espazo de tempo que debe servirnos para facer permeable á xeografía humana
e física de Ourense ás inmediatas transformacións. Especialmente orientadas
aos planos:

Social: campaña de información e comunicación pero tamén atención
cidadá  e  fomento  do  debate  e  recepción  de  propostas.  Así  como
fiscalización  das  condicións  laborais.  Así  é  que  o  Concello  de
Ourense  debe  estar  previsto  para  a  avalancha  de  queixas  veciñais
derivadas  do  impacto  da  propia  infraestrutura.  

Nota: contacto mediante correo electrónico en ourenseencomun@ourense.gal 
contactos para entrevistas telefónicas: Montse Valencia / 988 38 81 82 / 655 23 02 59

mailto:ourenseencomun@ourense.gal


Ambiental: Un destino saudable o é dende o primeiro momento e
non  só  a  partir  da  chegada  dunha  infraestrutura.  Xa  que  logo  o
Concello de Ourense debe garantir a preservación dos seus recursos
naturais  e  patrimoniais.  Será  necesario  adoptar  unha  posición
fiscalizadora, analítica e proactiva sobre os mesmos. 

2.2. ANTES / DESPOIS – IMPACTO DENDE A CHEGADA E PERVIVENCIA FUTURA

A chegada  da  Alta  Velocidade  debe  permitir  mellorar  o  destino  e  a  oferta
complementaria  xurdida  no  mesmo.  Razón  pola  que  a  eventual  estratexia
deseñada  deberá  garantir  unha  importante  rexeneración  urbana,
especialmente en materia de mobilidade en tres células fundamentais:

1. Novos usos: aproveitamento do corredor liberado.

2. Intermodalidade e conexión cos recursos (local e provincial).

3. Identidade: imaxe de marca – filosofía. 

En base ao anterior entendemos que o apartado de comercialización e promoción debería só ser
un derradeiro estadio dun proxecto en tres grandes fases:

Fase 1: Definición de puntos comúns / Estratexia / Identidade / Misión / Visión ...

Debería responder en grande medida á pregunta que somos, que queremos ser e que
queremos conseguir?

Fase 2: Estado da cuestión / Diagnose valorativa / Recursos

Debería  responder  en  grande  medida  á  pregunta  que  temos,  como  o  temos,  que
necesitamos e como o podemos conseguir? 

Neste apartado será fundamental analizar e concretar o destinatario das nosas accións
(tipo de público, orixes, necesidades, demandas...)

Fase 3: Estratexias de acción / Campañas / Implementación do plan

Punto final  con indicadores,  cronogramas de acción,  consensos orzamentarios...  que
materializará o fin perseguido. 

Nota: contacto mediante correo electrónico en ourenseencomun@ourense.gal 
contactos para entrevistas telefónicas: Montse Valencia / 988 38 81 82 / 655 23 02 59
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