
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proxecto NARÓN-EMPRESA. Actualización Información polígonos industriais de 
Narón. Ano 2021. 
Os obxectivos perseguidos polo presente informe son: 
* Dispoñer de información actualizada, real e fiable da situación dos polígonos 
de Narón. 
* Facilitar ó Concello de Narón información para o deseño de actuacións que 
propicien o establecemento e consolidación de actividades empresariais nas 
súas áreas empresariais. 
* Adaptar ó novo escenario á actividade empresarial que se desenvolve no 
ámbito territorial do concello de Narón. 
* Deseño de políticas públicas axeitadas á actividade empresarial que se 
desenvolve. Descargar PDF 
Proxecto cofinanciado polo Concello de Narón no ano 2021  

+ Info: http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/portada/1596-
proxecto-naron-empresa-actualizacion-informacion-poligonos-industriais-de-
naron-ano-2022 
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A apertura estivo a cargo de Carlos Moreira, Vicepresidente da AEF e 
do Presidente da Deputación de A Coruña, entidade colaboradora 
no evento. Valentín Formoso salientou entre outras cuestións a 
importancia de que Ferrolterra conte cunhas infraestruturas 
ferroviarias acordes ós tempos actuais, a necesidade de solo 
industrial; e no eido forestal, a ordenación das diferentes especies, 
sen exclusión. Puxo en valor a infraestrutura portuaria, a necesidade 
de diversificar a economía de Ferrolterra.  

O profesor Fernando González Laxe, repasou os principais 
problemas cos que se atopa actualmente a empresa: coste da 
enerxía, a falta de suministros, a incerteza das políticas fiscais, e a 
necesidade de contar con infraestruturas ferroviarias para o 
movemento das mercancías. Destacou o porto de Ferrol como o 

segundo con mellor conectividade, despois de Vigo. A carencia dunha imaxe de marca, a necesidade de 
contar un pacto industrial, crear en Ferrol un Clúster de Defensa, exencións fiscais e favorecer a 
especialización das áreas portuarias, foron outras das ideas expostas. 

Miguel Ángel Vázquez Taín, matizou as oportunidades que os Fondos Next Generatión ofrecerán para 
Ferrolterra, especialmente en proxectos relacionados coa transición enerxética, a transformación dixital e 
a economía circular. Coñecer as exixencias dos inversores para asentarse no territorio e favorecer a 
xeración de novas actividades. A importancia de contar con unhas adecuadas infraestruturas de 
telecomunicións...., 

Ramón Yañez Brage, destacou a importancia de realizar unha axeitada xestión dos Fondos, aprendendo 
das experiencias anteriores vividas en Ferrolterra. O transvase dos fondos deber ser o adecuado para que 
cheguen ás pequenas empresas. Deseñar una nova relación entre Navantía e as industrias auxiliares, 
contar cunha armadura institucional con vocación de futuro e eficiente. 

O diagnóstico de por onde pasa o futuro de Ferrolterra, está feito, é preciso lideralo, contar coa 
responsabilidade dos diferentes axentes sensibilizados e comprometidos cos cambios que se precisan. 

A Clausura estivo a cargo do Presidente da AEF, Ángel Torreiro Freire, que agradeceu as aportacións dos 
relatores e a asistencia a todos os presentes. 

Para rematar o Alcalde de Ferrol, fixo referencia ós principais retos ós que se enfronta Ferrolterra: 
modernización das infraestruturas, clúster defensa, consolidar o sector eólico, contar cunha industria 
naval forte.... 

Xornada "Impulsando o desenvolvemento económico de Ferrolterra" 
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30ª Asemblea Xeral AEF 
 

O 28 de outubro tivo lugar a 30ª Asemblea Xeral da Asociación de Empresarios Ferrolterra, no Sercotel 
Odeón, no transcurso da mesma presentáronse e aprobaron: a Memoria de Actividades do 2020, as 
contas do 2020 e o orzamento do 2021, así como a proposta de actividades para este ano.  

Agradecemos aos nosos asociados a confianza mostrada!  
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Xornada sobre “As obligacións da empresa en materia de igualdade” 

 

O 29 de outubro, ao finalizar a Asemblea Xeral da AEF, realizaremos unha breve Xornada sobre “As 
obrigacións da empresa en materia de igualdade” en colaboración con Quality Consultores, na que se 
tratou de despexar dúbidas sobre as obrigacións das empresas nesta materia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A AEF conta cunha sala/aula de formación totalmente equipada, 
apta para a organización de reunións e cursos de formación, e 
que é adaptable segundo necesidades. 

Pon así un novo servizo ao dispor das empresas, que outorga un 
valor engadido á súa actividade. 

Equipamento: Pantalla led de 70 “, equipo son, cámara de vídeo, 
conexión a internet 600, climatizador, mobiliario para montaxe 
en diferentes formatos (escola, U, imperial, etc...) 

Este novo servizo foi cofinanciado pola Deputación da Coruña, no 
marco das axudas FOENIA 2020. 

 
 
 

Novo equipamento sala/aula AEF 
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IV Plan de Igualdade de Xénero Concello de Ferrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 1 de decembro Rocío Gómez vogal da xunta directiva da AEF, participou no Foro de Emprego, no grupo 
de Emprendemento Feminino que servirá para a elaboración do IV Plan de Igualdade de Xénero do 
Concello de Ferrol. 
Coa participación de técnicas de emprego do Concello, representantes de Sindicatos, Confraría e 
Asociacións Empresariais.  

 

 

 

 

 

 

Representantes das Asociacións Empresariais da Comarca, entre elas a AEF, e sindicatos, reuníronse o 27 
de decembro en Ferrol co Conselleiro de Economía, Francisco Conde e o Delegado da Xunta, Gonzalo 
Trenor. O obxectivo abordar de forma conxunta as prioridades Industriais e Socioeconómicas de 
Ferrolterra.  

Reunión con Francisco Conde e Gonzalo Trenor 
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Participación Proxecto “Desenvolvendo a economía de proximidad ede Narón”    

 

A invitación do Concello de Narón a Asociación participou no proxecto para ou desenvolvemento da 
economía de proximidade.  

Participouse nas 4 reunións de traballo convocadas en novembro e decembro, nas cales se analizou a 
economía local de Narón, estudo de consumo para detectar cadeas de valor esenciais, identificación de 
cadeas con máis interese e análise de viabilidade, identificación de proxectos transversais necesarios, 
identificación de proxectos para desenvolver, elaboración do cadro de mando.  

Enviouse aos socios enquisa para coñecer ideas/suxerencias respecto a proxectos que se poderían 
implantar en Narón, e que permitan desenvolver a economía local, para achegar ao proxecto esta 
información.  

A Asociación de Empresarios Ferrolterra, AJE Ferrolterra e Confederación de Empresarios de Ferrol 
colaboraron no PROGRAMA ADIANTE NARON.  

Programa dirixido a emprendedores que teñan unha idea de negocio e non saben por onde empezar. Ou 
ben iniciaron un proxecto emprendedor e necesitas dar un paso máis para consolidalo.  

O programa ofrece:  

 Formación 100% práctica.  

 Subvencionado polo Concello de Narón.  

 Programa deseñado para emprendedores. A 

 cceso a unha rede de apoio de mentores e consultores.  

Programa Adiante Narón 



Edita, coordina y diseña: Asociación 
de Empresarios Ferrolterra 
Fotografía: Archivo gráfico AEF, 
Freepik.es. 
Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 
Múltiples, 2º. 15405 Ferrol 

Tel. 981 333 305 
Fax 981 333 302 
info@empresarios-ferrolterra.org 
www.empresarios-ferrolterra.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na nosa WEB tes toda a información actulizada sobre el Coronavirus 
 
http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/portada/1313-

informacion-coronavirus 

 

Proxecto cofinanciado por Concello de Narón no ano 2021 

Pie de imagen o gráfico. 
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Horario de atención aos socios: 

 
De luns a xoves de 8,30 a 14,30 e 

de 16,00 a 18,00 horas. 
Venres de 8,00 a 15,00 horas 


