
A capacidade de provocar
i lusión é directamente
proporcional á capacidade
de crer nun proxecto que
sexa capaz de levantar
paixóns. Ferrol en Común é
un proxecto cuns comezos
moi difíci les, nun contexto
case imposible e que aínda
así foi capaz de xerar a
ilusión necesaria para que
unha boa parte de cidadanía
confíase e nos puxera no
goberno da cidade.Durante
estes anos moitos foron os
retos e poucas as decisións
sinxelas pero temos a
satisfacción de ter loitado
pensando sempre na
veciñanza e nunca nos
réditos persoais porque se
fose ese o caso teriamos
feito outras cuestións que
buscasen a
reafirmación.Ferrol en
Común é o proceso de
unidade popular que se
constrúe en positivo, sempre
a prol da cidade e nunca
contra ninguén dos seus
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cidadáns. Esta cidade
necesita persoas que
pensen a política para
construir. Levamos un
periodo de inestabil idade
onde cada 4 anos vanse
alternando os gobernos
provocando que o proxecto
de cidade non se poida
desenvolver pola
incapacidade de chegar a
acordos, o que fai que os
que chegan desmonten os
proxectos dos que estaban e
á vez comezan outros que
os seguintes desmontan
entrando nun círculo vicioso,
algo que conseguirmos
rachar coa aprobación dos
orzamentos progresistas
máis ambiciosos da historia
da cidade e que fixo que
forzas políticas distintas
foramos quen de poñernos
de acordo polo ben da
cidade.Rematamos un
semestre frenético en
actividade, remodelamos os
nosos estatutos e a escolla
da nova coordinadora en
febreiro, aprobamos en maio
unha ambiciosa fol la de ruta
pero necesaria para poder

abordar os retos que temos
ate o 201 9 e nese mesmo
día celebramos con mareas
irmáns o noso terceiro
aniversario. Agora, como
colofón, este 30 de xuño
organizamos o I I I Encontro
Municipal ista, un espazo de
debate en común con outros
procesos de unidade popular
coa vista posta nos desafíos
do
#Horizonte201 9.Repensarse
, traballar e facer ver que o
proceso continúa vivo,
incorporando xente diversa e
do común e sen vetos a
ninguén, teña procedenza
partidaria ou non. Este
proxecto, como dixo o noso
alcalde recenteme, “Chegou
para quedarse”, plural,
fraterno e cos brazos
abertos para dar a benvida a
quen queira traballar para a
xente e nunca máis para
facer política de costas á
cidadanía ferrolás.O 30 de
Xuño, xunto co resto de
procesos de unidade popular
do país toca reflexión e
coller folgos para o que ven.
Participa con nós! !
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ENTREVISTA SAINZA RUIZ
FERREÑO, CONCELLEIRA
DE BENESTAR SOCIAL,
MULLER, IGUALDADE E
MOCIDADE
1. Case dous anos, a fronte
dunha área case
inabarcable. ¿que ves polo
retrovisor e que hai cara
adiante? O que vexo é un
proceso de aprendizaxe
persoal moi, pero que moi
intenso, no político e no
emocional. Tamén extenso e
complexo na xestión
administrativa. Non foi sinxelo
desembarcar coa lexislatura
xa iniciada, tomar as rendas
dunha área, como dis, tan
inabarcable pero estou, teño
que dicilo, orgullosa de ter
aberto novos camiños con
novas fórmulas que sitúan as
persoas no centro das

políticas deste Goberno cun
modelo que loita contra a
exclusión con formulas dignas
e respectuosas, e mellora a
calidade de vida da
veciñanza, trocando o
desprezable modelo de
beneficencia no que
fundamentaba o PP.
2. Asumes a
responsabilidade de
xestionar as áreas que no
anterior mandato se
repartían tres concelleiros
con dedicación e mais
apoios técnicos e humanos.
Pois certamente é ben
complicado, cunha axenda tan
axustada que non deixa
apenas ocos baleiros, pero
asumín, asumimos, un
compromiso con esta cidade e
ninguén dixo que fora sinxelo.
Non o é para min nin para o
resto dos meus compañeiros
do Goberno, que temos catro
dedicacións para sete
persoas. Mentres, a oposición,
vive comodamente con sete
[PP:5; PSOE: 2] logo dun
pacto vergoñento PP-PSOE e
de que unha xuíza
sentenciase que foi unha
desviación de poder. Unha
sentenza que, por certo,

noutro xesto noxento e
indigno, aprobaron recorrer.
3. Falando cos datos e as
cifras, ¿como e canto, no
concreto, mudaron as
políticas de Benestar Social
no municipio? O cambio é
tan radical que é difícil de
sintetizar en poucas liñas, así
que vou poñer varios
exemplos en cifras que penso
que dan a medida da
transformación social. Este
curso escolar, teremos a
maior dotación de bolsas
escolares da historia da
cidade. Pasamos de 248.000
a 345.000 euros no 201 8, e
por primeira vez, amplíanse a
todo Bacharelato e FP. En
breve, abriremos, por moito
que lle pese ao PP, o comedor
social de Canido (+57.288
euros), o quinto da cidade
xunto con RioXuvia, Caranza,
Esteiro e Catabois.
Adxudicamos o servizo de
teleasistencia cun prego novo,
aberto e con importantes
melloras e máis persoas
atendidas, case 200,
duplicando a partida a 58.800
euros e pagando un 50%
menos por cada aparato. Máis
de 70.000 euros en axudas a



escolarización para crianzas de 0 a 3 nas escolas
infantís do municipio que se tramitarán cunhas
novas bases con criterios de xustiza e equidade
social. Desbloqueamos as axudas de emerxencia
social con fórmulas novidosas como Solidarízate,
Solidarízate Ópticas, Habita e outras, para
mercar medicamentos, traslados a consultas
médicas, etc.. .
4. Falemos de conciliación e igualdade. Mais
de 800 prazas en campamentos de verán para
nenos e nenas. Camiñamos, agora si, cara a
conciliación real combinando esa necesidade de
coidados que poden ter as familias para os seus
pequenos nos meses estivais coa educación en
igualdade desde idades moi temperás. Este ano,
ampliamos a 840 prazas para menores de 3 a 1 3
anos, de 8:30 a 1 4:30 e permitimos, para
flexibilizar, que se puideran escoller por
quincenas. O luns 2 arrancan os PequeEduca
espallados por todo o municipio, no urbano:
Carnza, Canido, Inferniño, Santa Mariña, Praza
de España e Casa da Xuventude, e no rural:
Serantes, Esmelle e Covas.
5. Hai ben pouco que Ferrol pode presumir de
Orgullo de Cidade, tal e como facemos agora,
arroupando a un colectivo que estivo
marxinado e apartado do institucional. Esto,
que era impensable, en anos anteriores, xa é
unha realidade: Ferrol luce a bandeira LGTBI no
propio Pazo Municipal. É tan simbólico como
representativo dun novo tempo político e dunha
construción social. Nós sí poñemos en valor a

loita deste colectivo que leva moito tempo
sufrindo diversas cuestións como delitos de
odio, tamén acoso, homofobia. Queremos,
fundamentalmente, que os nenos e nenas
desta cidade que sintan unha inquedanza de
identidade afectiva e sexual teñan un referente
nos que apoiarse e que ese proceso de
autodescubrimento da identidade non sexa
traumático.
6. Xuventude, ¿que era e que é agora a Casa
da Mocidade de Ferrol? A Casa da
Xuventude, agora si, é a Casa da Xuventude,
ao contrario do que acontencía en anos
anteriores no que quedou como un espazo
polivantene para fins e entidades que nada
tiñan que ver. Contamos cunhas novas bases e
un novo modelo baseado na autoxestión que
xa están a dar os seus froitos como o proxecto
Speak Factor, que reuniu na nosa cidade a 24
mozos e mozas de 1 0 estados da UE. Outras
25 rapazas e rapaces, veñen de completar un
curso de monitores de tempo libre con todas as
certificacións (de balde) que mellora a súa
empregabilidade.
7. O maior desafío e a maior satisfacción
que afrontas neste ultimo ano. Un dos
mellores recordos é, sen dúbida, esta gran
marea violeta, histórica e moi emocionante, que
tiven a fortuna de vivir. Un antes e un despois
na historia do movemento feminista que o vai
mudar todo.
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