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A  Facultade Ágora é unha iniciativa formativa promovida polo departamento de 
Mobilidade e Espazo Público da Deputación de Pontevedra que se inicia en 2021 e 
continúa en 2022 con novas propostas.  

Esta iniciativa enmárcase dentro do proxecto da Rede Ágora polo Espazo Público, 
unha plataforma de acción institucional a favor de considerar e valorar o espazo 
público como un dereito fundamental da cidadanía. Está integrada por 54 
municipios da provincia de Pontevedra. 

O obxectivo esencial da Facultade Ágora é complementar a formación do persoal 
técnico e político con capacidade de influír no espazo público, ben desde a 
perspectiva de quen toma decisións como das persoas que buscan as mellores 
fórmulas técnicas para levar a cabo as transformacións.

Q?
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o-lCurso Ágora on-line

Curso en liña sobre espazo público 
integrado por once seminarios, asistido por 

Fernando  Nebot como titor.  

Un curso multidisciplinar sobre as 
funcións, calidade e tratamento do espazo 

público como dereito fundamental, 
imprescindible para poñer en valor este 
ben social, que necesitamos recuperar e 
tratar como auténtico escenario da vida 

cotiá de pobos e cidades. 

O curso desenvólvese baixo a coordinación 
de Ana Montalbán, directora técnica da 

Rede de Cidades que Camiñan, e con 
Fernando  Nebot, experto en espazo 

público, como director de contidos e xefe 
de estudos.

MÓDULO 1 
O BO URBANISMO 

‣ Espazo público como dereito 
‣ Cidade dos 15’ no territorio 

disperso 
‣ Espazos amables, seguros e 

inclusivos 

MÓDULO 2 
A BOA MOBILIDADE 

‣ As persoas primeiro 
‣ O tráfico necesario 
‣ As mobilidades alternativas 

MÓDULO 3 
O MEDIO HABITABLE 

‣ Hábitat sociable 
‣ Hábitat saludable e biodiverso 
‣ Hábitat xogable 

MÓDULO 4 
A ECONOMÍA SUSTENTABLE 

‣ Localidades atractivas 
‣ Inclusión social



o-lCurso Ágora on-line

Como facer efectivo o dereito ao espazo público ao mesmo 
nivel que a educación ou a sanidade é unha das ideas forza 
do módulo denominado “O bo urbanismo” que inclúe tamén 
a adaptación ao territorio disperso do concepto “cidade dos 
15 minutos”, normalmente utilizado para cidades compactas. 
A capacidade inclusiva do espazo público para todas e todos 
é a terceira desas ideas forza. 

De feito no primeiro dos seminarios, titulado “O espazo 
público como dereito” trátanse asuntos relacionados coa 
gobernanza e o espazo público, o papel dos actores que 
interveñen na súa xestión e deseño, as peculiaridades do 
modelo rururbano e as resistencias que se observan nos 
procesos de cambio. 

“A cidade dos 15 minutos no territorio disperso” é o tema do 
segundo seminario, dedicado a asuntos como a proximidade, 
a densidade ou a diversidade de usos, para relacionalos cun 
territorio esparexido como o galego. Fálase tamén das 
fórmulas que ofrece a planificación ou a lexislación para 
favorecer o aumento das densidades e lograr a contención 
da dispersión. 

As condicións que debe reunir un espazo amable, seguro e 
inclusivo é obxecto do terceiro dos seminarios, e último do 
primeiro bloque. Está centrado no papel “coidador” da 
cidade en contraposición ás cidades que expulsan ás persoas 
do seu territorio. É o momento de repasar algúns aspectos 
técnicos de espazo público como plataformas únicas, 
beirarrúas, elevación dos pasos de peóns, materiais, 
vexetación, etc.

O bo urbanismo



o-lCurso Ágora on-line

A chamada “boa mobilidade” constitúe o segundo bloque 
temático da facultade, ao que se dedican tres sesións. A 
primeira delas céntrase na prioridade das persoas en 
relación a calquera outro obxecto móbil que circule pola 
cidade. Fálase dos dereitos das persoas, a circulación de 
bicis e VMP, das velocidades adecuadas ás distintas 
contornas e as características físicas que han de ter as 
cidades camiñables. 

O tráfico a motor que hoxe soportan as cidades é moito 
máis que o necesario. O quinto seminario do curso está 
dedicado a este tema, titulado precisamente “O tráfico 
necesario”. Nesta sesión descríbense as medidas acaídas 
para restrinxir o tráfico innecesario, así como as 
regulacións apropiadas sobre aparcamento, restricións e 
ordenanzas óptimas para o éxito destas operacións. 

O último seminario do segundo bloque está dedicado a 
mobilidades alternativas e ao papel que na futura 
mobilidade pode ter a bicicleta ou o transporte público no 
proceso de gañar espazo público, unha dimensión esta moi 
relacionada co fomento da autonomía infantil.

A boa mobilidade



o-lCurso Ágora on-line

O módulo terceiro céntrase nos aspectos sociais, baixo o 
título “O medio habitable”. O benestar da cidadanía e a súa 
relación co espazo publico é unha das ideas sobre as que 
versa o seminario titulado “O hábitat sociable”, dedicado a 
como deben abordarse os procesos de humanización de rúas 
e prazas. 

Na segunda sesión deste bloque, titulada “Hábitat saudable 
e  biodiverso” repásanse asuntos relacionados coa influencia 
do modelo urbano en aspectos como a saúde integral das 
persoas ou a importancia do medio natural e a 
biodiversidade. 

Por último, a terceira sesión céntrase no denominado 
“hábitat xogable”, dedicado sobre todo á infancia. Os 
principios parten da idea de que o xogo libre é un indicador 
de calidade. As contornas escolares son igualmente un 
ámbito de estudo, pois requiren un tratamento especial no 
proceso de recuperar espazo para a infancia.

O medio habitable



o-lCurso Ágora on-line

As derivadas económicas conforman o último bloque do 
programa formativo da facultade. A primeira das sesións 
refírese á capacidade do espazo público para converter unha 
cidade nun espazo atractivo para o talento e a poboación, así 
como as consecuencias que pode ter o cambio de modelo 
urbano no camiño de mellorar os indicadores económicos. 

A “reactivación local” é obxecto da segunda sesión, dedicada 
a analizar as relacións que existen entre a recuperación do 
espazo público e o comercio de proximidade. Dedícase 
tempo a analizar a importancia de manter vitalizado o 
espazo público para dotar de sentido e actividade ao espazo 
gañado ao coche. 

Por último, unha sesión sobre a inclusión social pecha o 
Curso Ágora on-line centrada en ofrecer miradas 
alternativas sobre a evolución do espazo público urbano. 
Como ofrecer maiores oportunidades aos grupos de persoas 
que poidan correr riscos de exclusión social está na base 
deste seminario, protagonizado polas cuestións de xénero, a 
atención á infancia e a vellez e a accesibilidade universal.

A economía sustentable



o-lCurso Ágora on-line

Horas lectivas  
40 

Titulación obtida  
Técnico/a Ágora 

Requisitos mínimos para a obtención do título  
Visualización de todos os seminarios e superación dun exame 
tipo test. 

Número de prazas  
50 

Requisitos para a matrícula  
Inscrición aberta a calquera persoa. As prazas adxudicaranse 
por orde de inscrición con preferencia para persoas con 
vencello laboral e persoas con representación política dos 
Concellos Ágora e da Deputación de Pontevedra. No resto de 
casos terán preferencia as persoas domiciliadas na provincia 
de Pontevedra.  

Preinscrición 
Desde o 25 de maio ás 8:00 h ata o 30 de Xuño ás 24:00 CET, 
a través deste enlace: https://redeagora.gal/preinscripcion-
curso-agora/ 

Duración do curso 
Do 5 de setembro ao 30 de novembro. Os seminarios iranse 
abrindo ao ritmo dun por semana. O exame realizarase ao 
rematar o curso, unha vez vistos todos os seminarios. 

Traballo de monitorización 
Durante o curso o alumnado contará co acompañamento en 
liña de Fernando  Nebot, que será o titor do curso. Ademais 
existirá un foro e un repositorio a través dos cales poderán 
compartirse comentarios e contidos. 

Idioma 
Os idiomas vehiculares do curso son castelán ou galego, 
segundo a preferencia de cada relator ou relatora. 

Prezo 
Gratuíto para persoas con representación política e persoas 
con vinculación laboral dos Concellos Ágora e a  Deputación 
de Pontevedra. 

300€ para colexiados/as nos Colexios Oficiais colaboradores 
(Enxeñería de Camiños, Canles e Portos de Galicia, Enxeñería 
Técnica de Obras Públicas de Galicia, Arquitectura de Galicia 
e Arquitectura Técnica de Pontevedra) 

400€ para o resto

Aspectos prácticos

https://redeagora.gal/preinscripcion-curso-agora/
https://redeagora.gal/preinscripcion-curso-agora/


oá Obradoiros Ágora

‣ Sesións destinadas a profundar en aspectos concretos do espazo público.  

‣ Cada un deles realizarase nun concello diferente da Provincia de 
Pontevedra e contará coa visita dunha persoa experta de recoñecido 
prestixio que sumará ás dinámicas de traballo os seus coñecementos e 
impresións.  

‣ Contarán coa participación de persoas con representación política e 
persoal técnico dos  concellos anfitrións, responsables directos das 
transformacións acometidas, así como de técnicos da Deputación de 
Pontevedra. 

‣ Cada evento estará integrado por unha sesión en sala e unha visita 
comentada a espazos públicos considerados casos de boas prácticas. 
Desenvolverase ao longo de todo o día e inclúe un almorzo de traballo.



oá Obradoiros Ágora

Obxectivos
‣ Adquirir coñecementos técnicos de forma concreta e práctica. 

‣ Visibilizar como se vai plasmando a filosofía Ágora no espazo público dos Concellos Ágora. 

‣ Formación mediante o debate colectivo e en grupo. 

‣ Tomar conciencia de que a defensa de determinadas ideas sobre o espazo público e a 
materialización das mesmas non é unha excepción e non relega aos seus defensores a un 
estereotipo de “bichos raros”, senón que é unha práctica cada vez máis estendida. 

‣ A utopía xa se está materializando.

‣ 8:30: Saída autobús desde Pontevedra 

‣ Chegada (9:00 a 9:30) 

‣ 10:00: Paseo/deriva de observación do espazo 
público. Toma de fotografías por parte do 
alumnado 

‣ 10:00 – 14:00: Traballo en grupo 

‣ 14:00 – 16:00: Comida de traballo 

‣ 16:00 – 18:00: Visita guiada a actuacións de 
transformación

Programa



oá Obradoiros Ágora

‣ LIBERAR ESPAZO DO USO EXCLUSIVO DA MOBILIDADE. Novas prioridades para o uso do 
espazo. Supresión do tráfico de paso. Creación de bucles. 

‣ O TRÁFICO NECESARIO. O tráfico motorizado necesario para o funcionamento da cidade é 
moito menos que o que estamos afeitos ver e soportar. 

‣ A PRIORIDADE PEONIL. Deseño do espazo e ordenación da circulación, tendo presente ao 
principal usuario das vías e espazos públicos: o peón. Espazos  segregados e plataforma única. 
A convivencia no espazo público. 

‣ O INVESTIMENTO NA PIRÁMIDE DO USO DO ESPAZO PÚBLICO. As persoas primeiro. Os 
peóns primeiro, o vehículo privado nun lugar moi secundario. 

‣ A REPARTICIÓN DO ESPAZO PÚBLICO.  

‣ CRITERIOS XERAIS DE DESEÑO. Os ritmos, as perspectivas, a modulación das texturas. 

‣ O BORDO. Necesidade, altura, localización. 

‣ O PAVIMENTO. Materiais e acabados en itinerarios e zonas peonís. 

‣ Os PASOS DE PEÓNS, A PINTURA E A súa COR. Non  deslizante. A cor, a normativa e as 
posibilidades. 

‣ ACCESIBILIDADE PEONIL. Rasantes, sinalización  podotáctil, obstáculos. Aspectos 
significativos da nova normativa de accesibilidade. 

Conceptos/1



oá Obradoiros Ágora

‣ EXECUCIÓN DOS PASOS DE PEÓNS SOBREELEVADOS. Características. Peculiaridades 
(pendente lonxitudinal da vía, pendente transversal da vía). Particularidades en caso de 
bordos moi altos. Tolerancias. Drenaxe. 

‣ A ILUMINACIÓN. Disposición, intensidade. A iluminación para as persoas, non para o 
vehículo. 

‣ A VEXETACIÓN. Necesidade, localización, elección de especies. 

‣ O MOBILIARIO. Necesidade, localización en zonas de estancia e de tránsito. O mobiliario 
urbano e as persoas de mobilidade reducida. 

‣ SEÑALIZACION. Vertical. Horizontal. Sinalización que non debe ser a translación  mimética 
da sinalización de estradas. Ir máis aló da sinalización viaria pensada para o vehículo 
automóbil. O exceso de sinalización. As semaforizacións, en moitos casos innecesarias e que 
case nunca responden as necesidades das persoas que camiñan. 

‣ EQUIPAMENTOS VARIOS. Contedores, CPM de telefonía, cadros de control de tráfico, etc. A 
localización dos mesmos: nunca nas beirarrúas. 

‣ O ACOUGADO DO TRÁFICO. A mobilidade amable.  

‣ XESTIÓN DO TRÁFICO. Redución da velocidade de circulación. Materializar restricións de 
estacionamento. Tráfico e estacionamento de servizos. As prazas de carga e descarga non 
deben ser privativas. Disposición de aparcamentos.

Conceptos/2



oá Obradoiros Ágora

‣ ESTACIONAMENTO. A posibilidade de estacionar “atrae” vehículos innecesarios cuxos 
usuarios e usuarias optarían pola marcha a pé se non tivesen a expectativa de aparcar con 
relativa facilidade. Non hai movemento sen estacionamento. Estacionamentos periféricos 
(nunca centrais) para quen vén de fóra do noso pobo.  

‣ A SECCIÓN TRANSVERSAL. Rúas con beirarrúas e rúas con plataforma única. Repartición de 
usos. Dimensións mínimas das beirarrúas. Beirarrúas libres de obstáculos. Os vehículos 
(coches, motos, bicicletas,  VMP) non poden aparcar nas beirarrúas. Anchuras dos carrís (Hai 
unha relación directa entre a anchura dos carrís e a velocidade dos vehículos: a máis anchura, 
maior velocidade) 

‣ CONTINUIDADE DOS ITINERARIOS PEONÍS. Os Pasos de peóns como elementos 
neurálxicos. Disposición, protección, sinalización. Os pasos de peóns deben ser continuidade 
da beirarrúa. Continuidade tanto en planta como en alzado (rasante). Non deben constituír un 
alongamento do itinerario “natural” do viandante. O papel das “orellas” nas esquinas. A 
necesidade de garantir a visibilidade mutua entre persoa e vehículo: prohibición de estacionar 
antes dos pasos de peóns (tamén para carga e descarga). 

‣ INTERSECCIÓNS E GLORIETAS. Portas de entrada. Deseño, implantación. 

‣ REDUTORES DE VELOCIDADE. Pasos de peóns sobreelevados. Redutores físicos, 
plataformas elevadas (mesetas), zonas de coexistencia.

Conceptos/3



oá Obradoiros Ágora

‣ Partindo dos conceptos obxecto dos  Obradoiros realizarase unha 
dinámica de grupo na que a partir de imaxes (incluídas as tomadas 
polos alumnos en derívaa de observación realizada á chegada) 
xérense preguntas e debate.  

‣ Na dinámica tamén participará unha Observador Ágora 
Convidado, o Xefe de Estudos Fernando Nebot, así como técnicos 
da Deputación de Pontevedra e da Rede de Cidades que Camiñan. 

‣ Todos os alumnos dispoñerán fisicamente dun exemplar da Guía 
Básica de Espazos Públicos e Mobilidade Amable como material de 
consulta durante o traballo en grupo. 

Traballo en grupo



oá Obradoiros Ágora

As sesións
OBRADOIRO ÁGORA A ESTRADA 
‣ 16 de xuño 
‣ Observador Ágora convidado: Màrius Navazo 

OBRADOIRO ÁGORA TOMIÑO 
‣ 30 de Xuño 
‣ Observador Ágora convidado: Mateus Porto 

OBRADOIRO ÁGORA VILAGARCÍA DE AROUSA 
‣ 8 de setembro 
‣ Observadora Ágora convidada: Rocío Plasencia 

OBRADOIRO ÁGORA PONTEAREAS 
‣ 29 de setembro 
‣ Observadora Ágora convidada: Paula Teles



Titulación obtenida  
Certificado de asistencia e aproveitamiento 

Número de prazas  
50 por Obradoiro 

Requisitos para a matrícula 
Inscrición aberta a calquera persoa. As prazas 
adxudicaranse por orde de inscrición con 
preferencia, en primeiro lugar para Técnicos/
as Ágora e en segundo lugar para persoas con 
vencello laboral e persoas con representación 
política dos  Concellos Ágora e da  Deputación 
de Pontevedra. No resto de casos terán 
preferencia as persoas domiciliadas na 
provincia de Pontevedra. 

Preinscrición 
Desde o 25 de maio ás 8:00 h ata as 24:00 CET 
do xoves anterior a cada Obradoiro, a través 
deste enlace: https://redeagora.gal/
preinscripcion-obradoiros/ 

Prezo 
Gratuíto para persoas con representación 
política e persoas con vinculación laboral dos  
Concellos Ágora (1 praza gratuíta por  
concello), así como para o persoal da  
Deptuación de Pontevedra. 

75€ para colexiados/as nos Colexios Oficiais 
colaboradores (Enxeñería de Camiños, Canles 
e Portos de Galicia, Enxeñería Técnica de 
Obras Públicas de Galicia, Arquitectura de 
Galicia e Arquitectura Técnica de Pontevedra) 

100€ para o resto

Aspectos prácticos
oá Obradoiros Ágora

https://redeagora.gal/preinscripcion-obradoiros/
https://redeagora.gal/preinscripcion-obradoiros/
https://redeagora.gal/preinscripcion-obradoiros/


PaPoli Ágora

Coordina Daniel Macenlle 

Modalidade Presencial 

Data 20 de octubre 

Titulación obtida Policía Local Ágora 

Número de prazas  20  

Requisitos para a asistencia Policía dos 
Concellos pertencentes á Rede Ágora. As prazas 
adxudicaránse por orde de inscrición 

Preinscrición Desde o 1 de setembro ás 8:00h 
ata as 24:00 CET do 30 de setembro 

Prezo Gratuíto 

Temática  

‣ Prevención de accidentes e a súa relación co 
deseño do espazo público 

‣ Técnicas de redución da velocidade ao dispor 
da policía de municipal 

‣ Defensa do espazo público recuperado 

‣ Control do tráfico necesario 

‣ Como acadar a colaboración e a complicidade 
da cidadanía

Xornada específica para policías: conceptos 
básicos sobre mobilidade e espazo público.



cá Conversas Ágora

Coloquios entre persoas de primeira liña, coñecidas polos seus traballos e 
investigacións en relación co espazo público e a mobilidade sostible. Tres eventos 
formativos de acceso libre e posibilidades presencial e remota. Eventos públicos ao 
redor de temas monográficos relacionados co espazo público e os cambios culturais 
que implican as transformacións en curso. 

Modalidade Presencial e en streaming 

Requisitos para a asistencia Abertas a calquera persoa. 

Prezo Gratuítas

Coloquios abertos á cidadanía



dá Docentes Ágora

Isabel Aguirre de 
Úrcola 

Isabel Aguirre de Úrcola é 
arquitecta pola  ETSA da 
Coruña e dirixiu a ‘Escola 
Galega da Paisaxe’ da 
Fundación Juana de Vega 
desde a súa creación en 
2008 ata 2020. Máis de 25 
anos na docencia e 
investigación. Foi Premio de 
Arquitectura ‘Manuel de la 
Dehesa’ en 1997 pola 
rehabilitación do Parque de 
Bonaval en Santiago, xunto a 
Álvaro Siza. É membro do 
Comité de Directores da 
Escola do European Council 
of Landscape Architecture 
Schools  e expuxo  a súa  obra 
na Universidade de  Harvard 
“Os 15 mellores  Paisaxistas 
de Europa”. Ademais, 
encargouse de parques como 
Oeste Vale/Grande e Parque 
Sur en Lisboa, e da Illa do 
Cobo ou das Esculturas en 
Pontevedra.

Pau Avellaneda 
García 

Doutor en Xeografía pola 
Universidade Autónoma 
de Barcelona (UAB) está 
especializado en aspectos 
de mobilidade sostible e 
segura. É profesor de 
xeografía da Universidade 
Autónoma de Barcelona, 
onde imparte teoría sobre 
ordenación do territorio, 
mobilidade e transporte. 
Investiga no marco do 
Economic Geography 
Research Group e do 
Instituto de Estudos 
Rexionais e 
Metropolitanos de 
Barcelona. É un activo 
conferenciante 
internacional. 

Iwan Baan 

Fotógrafo holandés. 
Desafiou unha longa 
tradición de representar os 
edificios como illados e 
estáticos ao representar ás 
persoas na arquitectura e 
mostrar a contorna do 
edificio, tratando de 
"producir máis unha historia 
ou sentir un proxecto" e 
"comunicar como as persoas 
usan o espazo “. Ten 
fotografado edificios de 
moitos dos arquitectos máis 
destacados do mundo, como 
Rem Koolhaas ou Toyo Ito. É 
un dos fotógrafos máis 
publicados do mundo e conta 
con numerosos premios 
internacionais que o 
convirten nun dos principais 
fotógrafos de espazos do 
mundo. 

Adolfo Baloira Vilar 

Médico xefe de pneumoloxía 
do Complexo Hospitalario 
Universitario de Pontevedra, 
un dos 165 mellores médicos 
do estado, segundo a revista 
“Best Doctor Spain”, de 
Forbes. Coordina a unidade 
de seguimento creada na 
área sanitaria de Pontevedra 
con motivo da pandemia por 
covid19. A súa carreira 
empeza hai máis de 25 anos 
coa licenciatura na USC e a 
súa especialización en  
Valdecilla. Tamén traballa en 
diversos programas de 
investigación na UVigo e é un 
destacado investigador 
sobre a enfermidade 
pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Suma máis 
de 50 artigos sobre 
patoloxías respiratorias en 
diversas publicacións 
científicas.



dá Docentes Ágora

Silvia Casorrán 
Martos 

Responsable da Oficina 
Metropolitana da Bicicleta 
de Barcelona (AMB) e 
coordinadora da Rede de 
Cidades pola Bicicleta. 
Especialista nas conexións 
de grandes cidades coa 
súa área metropolitana en 
bicicleta. É cliclista urbana, 
ambientóloga pola 
Autónoma de Barcelona, 
veciña dunha Supermazá 
de Barcelona. Ahora é 
conselleira de mobilidade 
do districto de Sant Martí. 
Ten estudiado urbanismo 
na Universidade de 
Guadalajara (México) e 
xeografía da de Utrech. 

Izaskun Chinchilla 
Moreno 

Izaskun Chinchilla estudou 
Arquitectura na Escola 
Técnica Superior de 
Arquitectura da 
Universidade Politécnica de 
Madrid. Graduouse en 2001, 
co premio ao mellor 
expediente académico da súa 
promoción e unha matrícula 
de honra polo seu proxecto 
final de carreira. Desde 
entón dirixe o seu propio 
estudo de arquitectura, con 
sede en Madrid. As súas 
investigacións abordan 
aspectos como a ecoloxía a 
socioloxía e os modos de vida 
contemporáneos, aplícase á 
súa práctica profesional e 
académica.

María Ángeles Durán 
de las Heras 

Catedrática de Socioloxía e 
Profesora de Investigación 
CSIC. Especializada na 
análise do traballo non 
remunerado e a súa relación 
coa estrutura social e 
económica. Permanece 
actualmente vinculada  ad  
honorem no Centro de 
Ciencias Humanas e Sociais. 
En 2002 obtivo o Premio 
Nacional de Investigación en 
Ciencias Sociais, Económicas 
e Xurídicas “Pascual  Madoz” 
e en 2018 o Premio Nacional 
de Socioloxía e Ciencia 
Política do CIS. Recibiu o 
nomeamento como Doutora 
Honoris Causa pola 
Universidade Autónoma de 
Madrid (2008), pola 
Universidade de Valencia 
(2012) e pola Universidade 
de Granada (2013).

José Fariña Tojo 

Dr. Arquitecto, Licenciado en 
Dereito, Técnico Urbanista 
do  IEAL e Máster en 
Organización de Empresas. 
Catedrático de Universidade. 
Desde xullo de 2018 
Profesor Emérito da 
Universidade Politécnica de 
Madrid. Mantén un 
interesante e activo blog no 
que comenta, con fins 
docentes, múltiples detalles 
sobre urbanismo, paisaxe e 
territorio. Impartiu docencia 
en numerosos cursos de 
posgrao en España, Italia, 
Francia e varios países 
latinoamericanos.
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Miguel Anxo 
Fernández Lores 
Médico de profesión, é 
alcalde de Pontevedra desde 
1999, etapa na que comezou 
a transformación da cidade, 
situando ás persoas como 
centro de referencia na 
mobilidade e apostando pola 
limitación da presenza de 
coches no espazo público. 
Debido á dimensión 
internacional que foi 
adquirindo o modelo 
Pontevedra, converteuse 
nun activo divulgador das 
mobilidades alternativas en 
numerosas cidades de 
Europa e o mundo. A súa 
capacidade persuasiva é moi 
valorada polo público. É 
presidente da Rede de 
Cidades que Camiñan, que 
agrupa a uns 60 municipios e 
a Deputación de Pontevedra.

José Luis García 
Delgado 
Catedrático de Economía 
Aplicada desde 1975, 
ademais de desempeñar a 
cátedra foi profesor 
convidado en diversas 
universidades, e desde 2005 
é titular da Cátedra “laCaixa” 
de Economía e Sociedade. Os 
seus traballos publicados 
centráronse no proceso de 
industrialización da 
economía española no século  
XX. É académico da Real 
Academia de Ciencias 
Morais e Políticas. É autor da 
modernización económica na 
España de Alfonso  XIII 
(2002). Un programa de 
reforma económica na 
España do primeiro terzo do 
século  XX (1989).

Alfonso Gil Invernón 
Tenente de alcalde en Bilbao 
e Concelleiro de mobilidade 
e sustentabilidade. 
Presidente da Comisión de 
Mobilidade da FEMP, cargo 
que lle permite ser un dos 
principais interlocutores 
entre os organismos do 
Estado relacionados coa 
mobilidade e a seguridade 
viaria, e a administración 
local. En Bilbao encargouse 
da área de mobilidade, que 
se converteu en referente 
internacional por ser a 
primeira cidade maior de 
300.000 habitantes en todo 
o mundo en limitar a 
velocidade a 30 km/ h en 
todas as súas rúas, sen 
discriminación por número 
de carrís. É licenciado en 
dereito e técnico da 
administración na 
Deputación Foral de  Bizkaia, 
ademais de bo saxofonista.

Juan Gil Arrones 
Pediatra. Promotor e 
coordinador do Programa de 
Pediatría Social do Hospital 
de Valme, en Sevilla, entre 
1993 e 2013. Formou parte 
da Comisión de Medidas de 
Protección de Menores de 
Sevilla durante 16 anos. 
Secretario da Sociedade 
Española de Pediatría Social, 
membro do Grupo “Rede 
Sabia”.  Membro do Foro 
Profesional pola Infancia en 
Andalucía desde 2017. 
Co-autor do Protocolo de 
Intervención Sanitaria en 
casos de Malos tratos 
Infantís da Junta de 
Andalucía (2014). Profesor e 
asesor relacionado co bo 
trato á infancia. Recibiu 
premios de investigación por 
parte da Asociación 
Española de Pediatría ( AEP) 
en 1986 e en 2003.
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Ángel González Calvo 

Enxeñeiro técnico industrial. 
Director da empresa de 
iluminación Setga, de 
Pontevedra, cun destacado 
protagonismo internacional 
como deseñadora, fabricante 
e instaladora de sistemas de 
iluminación pública en 
Europa. É especialista en 
contaminación lumínica, 
eficiencia enerxética e 
sistemas de telexestión do 
alumeado. Un dos seus 
últimos traballos consistiu no 
proxecto Circadionic, que 
relaciona a intensidade da luz 
da vía pública cos ritmos 
circadianos das persoas 
durante as distintas etapas 
do día. Tamén crearon un 
sistema de balizas 
especialmente pensadas para 
peóns que circulan 
consultando o seu móbil.

Mercedes Llop 
Pomares 

Consultora en Transportes e 
Urbanismo desde hai máis de 
20 anos, é licenciada en 
Xeografía pola Autónoma de 
Madrid e Máster en 
Intervención, Xestión e 
Urbanización da Cidade pola 
Politécnica. É profesora 
asociada na RJC de Madrid, 
na Escola de Ciencias 
Experimentais e Tecnoloxía. 
Forma do equipo do Grao de 
Transporte e Loxística da 
CJC de Madrid. Traballa 
temas de transporte 
mobilidade e planificación 
territorial. Participou en 
numerosos proxectos de 
carácter internacional 
vinculados á planificación 
nacional e rexional do 
transporte e a loxística, 
traballando para institucións 
multilaterais e bilaterais de 
desenvolvemento 
económico.

Rubén Camilo Lois 
González 

Doctor en Geografía e 
Historia pola Universidade 
de Santiago de Compostela, 
onde é catedrático de 
Análise Xeográfica Rexional 
desde 1990. Foi profesor en 
diversas universidades 
francesas e noruegas e 
director xeral de Turismo de 
Galicia entre 2005 e 2009. 
Coordina o grupo de Análise 
Territorial da USC e director 
da Fundación Centro de 
Estudos Euro Rexionais.

David Lois García 

É Profesor do departamento 
de Psicoloxía Social e das 
Organizacións da UNED e 
Investigador no Centro de 
Investigación do Transporte  
TRANSyT- UPM. Investiga 
procesos relacionados coa 
medición e cambio de 
actitudes no campo da 
mobilidade urbana. 
Concretamente, coñecer 
como as persoas poden ser 
persuadidas para que 
utilicen modos de transporte 
máis sustentables e 
saudables. Tamén estuda os 
factores que inflúen na 
utilización do transporte 
público ou a condución 
eficiente, así como outros 
estudos relacionados co uso 
da bicicleta. Ten unha gran 
popularidade na rede 
Twitter.
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Daniel Macenlle Díaz 

Director Xeral de Seguridade 
do Concello de Pontevedra. 
Foi xefe da Policía Local da 
cidade e activo membro no 
grupo de mobilidade infantil 
do Centro Nacional de 
Educación Ambiental de 
Valsaín (Segovia) do 
Ministerio de Transición 
Ecolóxica. Licenciado en 
Dereito, participa 
habitualmente na 
divulgación internacional do 
modelo de cidade de 
Pontevedra como un dos 
principais protagonistas da 
implementación das 
principais medidas 
relacionadas coa 
transformación urbana desta 
cidade.

Carlos Moreno 

Director da cátedra  ETI 
(Emprendemento, Territorio, 
Innovación) da Universidade 
da  Sorbona e un dos maiores 
expertos en “cidades 
intelixentes”. Coñecido 
mundialmente como experto 
do concepto “cidades vivas”, 
que desenvolveu. É un 
ordaor que favorece a 
creación de vencellos entre 
actores nacionais e 
internacionais institucionais, 
públicos e privados. É asesor 
da alcaldesa de París e 
máximo divulgador actual da 
“cidade dos 15 minutos”.

Zaida Muxi Martínez 

É doutora arquitecta, e, 
desde 2003, profesora de 
Urbanismo da ETS de 
Arquitectura de Barcelona – 
UPC. É especialista en 
urbanismo, arquitectura e 
xénero. Ocupou cargos 
especializados en Santa 
Coloma de Gramenet, Sao 
Paulo e Buenos Aires. É 
integrante e fundadora 
(2015) da rede de 
investigación e difusión dos 
traballos das arquitectas no 
mundo “Un día unha 
arquitecta” e do Col·lectiu  
punt 6 para a investigación, a 
difusión e o proxecto de 
urbanismo con visión de 
xénero e feminista. Impartiu 
conferencias e cursos en 
numerosas cidades de 
América, Europa e Asia.

César Mosquera 
Lorenzo 

É vicepresidente da 
Deputación de Pontevedra, 
ademais de matemático e 
profesor, e concelleiro de 
infraestruturas da capital 
provincial. Foi un dos 
impulsores da 
transformación urbana 
pontevedresa nun exemplo 
internacional de 
recuperación do espazo 
público e a adopción dunha 
estratexia de mobilidade 
alternativa, de base peonil. O 
seu traballo político e os 
enfoques estratéxicos que 
deseñou deron lugar a 
conceptos como o de “tráfico 
necesario”, a organizar un 
singular sistema de 
aparcamento de servizos e á 
forma de xestionar as 
dinámicas de oposición ao 
cambio que se foron 
detectando no proceso.
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Marius Navazo 
Lafuente 

É xeógrafo e a súa actividade 
profesional desenvolveuse 
contorna a ordenación do 
territorio e a planificación 
urbana. Traballou tanto deas 
do ámbito privado como 
desde a administración 
pública. Como consultor, 
elaborou diferentes plans de 
mobilidade urbana, plans 
directores de bicicletas e 
peóns, camiños escolares, 
deseño de carrís bici, así 
como tamén asesorou na 
redacción de textos 
normativos. Viviu en 
Inglaterra e os Estados 
Unidos, onde colaborou no 
proxecto  Massachusetts  
Accelerated  Bridge  
Program entre os Concellos 
de  Boston e Cambridge. 
Imparte clases de masters e 
posgraos en diferentes 
universidades

Fernando Nebot 
Beltrán 

Enxeñeiro de Camiños e 
experto en mobilidade. 
Autor da Guía de Espazos 
Públicos e Movilidad Amable 
da Deputación de 
Pontevedra e de Primeiro a 
cidade. A mobilidade en 
Pontevedra 1999-2019, do 
Concello de Pontevedra. A 
súa carreira profesional 
desenvolveuna en distintos 
aspectos da enxeñería do 
transporte e da Planificación 
de infraestruturas e 
explotación do transporte. 
Asesor da Administración 
Central española en temas 
de planificación de 
infraestruturas e transporte 
ferroviario, desde o ano 
1991. Foi Consultor das 
Nacións Unidas  

María Purificación 
Neira González 

Médica española, directora 
do Departamento de Saúde 
Pública e Medio Ambiente da 
OMS. María Neira estudou 
na Universidade de Oviedo e 
endocrinoloxía en Francia. 
Exerceu con Médicos sen 
fronteiras en Centroamérica 
e máis tarde coa ONU en 
Mozambique e Ruanda. 
Ingresou na Organización 
Mundial da Saúde como 
directora do departamento 
de Prevención e Erradicación 
de Enfermidades Infecciosas. 
Foi presidenta da Axencia 
Española de Seguridade 
Alimentaria.

Rocío Plasencia 
Estefani 

Arquitecta pola  ETSA de 
Sevilla, diplomada en 
Estudos Avanzados e xestora 
de mobilidade pola Uned. 
Traballou en diversos 
ámbitos relacionados co 
transporte na Zona Franca 
de Vigo, Conil de la Frontera, 
Cáceres, Osuna e Mérida. Foi 
relatora da Lei do Solo de 
Estremadura, e participou en 
numerosas iniciativas 
relacionadas coa mobilidade, 
tanto no marco da Rede de 
Cidades que Camiñan como 
noutros foros como a  
Facultade Ágora, o Colexio 
de Arquitectos de Cádiz ou a 
Deputación de Badaxoz.
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Anxo Queiruga Vila 

Conta con experiencia no 
movemento asociativo do 
ámbito da discapacidade 
desde o ano 1984, cando 
entrou en contacto coa 
asociación Ámbar da 
comarca da Barbanza. En 
1997 comezou a traballar en 
COGAMI como persoal 
técnico de administración e 
cinco anos despois será o 
responsable do Servizo de 
Intermediación Laboral. En 
1998 entra a formar parte da 
xunta directiva como 
vicepresidente e en 2007 
asume a presidencia de 
COGAMI, cargo que renova 
no día de hoxe e que 
compaxina desde fai tres 
anos coa presidencia de  
COCEMFE en Madrid e a 
vicepresidencia do Cermi 
Estatal.

Marta Román Rivas 

Xeógrafa e experta en 
proxectos de mobilidade 
infantil, defende a 
recuperación do espazo da 
cidade como hábitat onde 
nenos e nenas poidan crecer, 
xogar, desenvolverse e 
aprender a convivir. Traballa 
como consultora en Gea21. 
Gran parte da súa 
experiencia profesional 
céntrase en como dar voz e 
espazo a colectivos que 
habitualmente están 
infrarrepresentados na toma 
de decisións sobre a cidade, 
como infancia, novas ou 
persoas maiores. Experta en 
integrar a perspectiva de 
xénero e xeración no 
urbanismo, deseñou e 
dinamizou múltiples 
procesos participativos 
vinculados á cidade.

Salvador Rueda 
Palenzuela 

Presidente da Fundación de 
Ecoloxía Urbana e Territorial. 
Licenciado en Ciencias 
biolóxicas e Psicoloxía pola 
Universidade de Barcelona, 
diplomado en Enxeñería 
ambiental e en Xestión 
enerxética, especializouse en 
diferentes aspectos do medio 
ambiente urbano desde unha 
perspectiva integral.

Mateus Porto 
Schenttino 

Arquitecto e urbanista pola 
Universidade de Brasília 
(2003) e Diploma de Estudos 
Avanzados no doutorado 
"Periferias, sustentabilidade e 
vitalidade urbana", da 
Politécnica de Madrid (2009). 
Desenvolve traballos de 
consultoría e plan urbano 
relacionado coa mobilidade, 
especialmente dos modos non 
motorizados. Colaborou na 
redacción de diversos PMUS. É 
coautor dos libros Novas 
Formas de Acondicionamento 
Litoral (2009) e A Cidade 
Paseable (2010). Desde 2008 é 
profesor no Departamento de 
Urbanística e Historia da 
Arquitectura da Escola 
Superior de Arte e 
Arquitectura da Universidade 
Europea de Madrid.
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Janette Sadik Khan 

Excomisionada 
do Departamento de 
Transporte da Cidade de 
Nova York (2007–2013) e 
asesora en temas urbanos e 
de transporte. Traballa para 
Bloomberg Associates, unha 
consultoría  filantrópica 
establecida polo exalcalde 
Michael R. Bloomberg que 
asesora a alcaldes de todo o 
mundo para mellorar a 
calidade de vida dos seus 
residentes. Presidenta de 
a Asociación Nacional de 
Funcionarios de Transporte 
da Ciudad ( NACTO), unha 
coalición dos departamentos 
de transporte de 40 grandes 
cidades de todo o país.

Saskia Sassen 

Socióloga, escritora e 
profesora holandesa. En 2013 
obtivo o Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociais e 
en 2018 concedéuselle o 
Premio CLACSO 2018. Tras 
estudar en Italia, Francia, 
Arxentina e EEUU. É profesora 
de socioloxía da Universidade 
de Columbia, Nova York, e 
profesora visitante de 
Economía Política en a London 
School of Economics. É 
doutora  honoris causa en 
varias universidades europeas. 
Forma parte do Consello de 
Relacións Exteriores e do Panel 
sobre Cidades de a Academia 
Nacional de Ciencias dos 
EEUU, onde presidiu o Comité 
de Tecnoloxías da Información 
e Cooperación Internacional 
do Consello de Investigación 
en Ciencias Sociais.

Alfonso Sanz Alduán 

Xeógrafo, matemático e 
Técnico Urbanista. Traballou 
como consultor en máis de 
30 cidades españolas, 
colaborando na súa 
planificación urbanística e de 
mobilidade. Realizou 
numerosos estudos e 
informes para a mellora dos 
modos de transporte non 
motorizados (peóns e 
bicicletas) e colectivos 
(autobuses e ferrocarrís). 
Entre as súas publicacións 
destacan: “Cara á 
reconversión ecolóxica do 
transporte en España”; 
“Acougar o tráfico. Pasos 
para unha nova cultura da 
mobilidade urbana”, “A 
bicicleta na cidade” e 
“Camiñar na cidade. Manual 
de mobilidade peonil”
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Josep Selga 
Casarramona 

Licenciado en Ciencias 
Biolóxicas, Universidade de 
Barcelona, 1978. Traballou 
durante 11 anos como Xefe 
Arborado de Barcelona En 
1991 asume a xerencia de 
Técnica Arbórea SL, 
especializada en servizos de  
Arboricultura. Impulsa a 
creación da Asociación 
Española de  Arboricultura e 
é o seu primeiro presidente. 
Traballou como asesor 
técnico no Parque Expo’98 
de Lisboa e na Expo 
Zaragoza 2008. Asesora a 
moitos concellos de todo o 
estado.

Jeff Speck 

É un urbanista, escritor e 
conferenciante 
estadounidense, director da 
firma de consultoría e 
deseño urbano Speck & 
Associates. É autor ou 
coautor de varios libros 
sobre planificación urbana, 
incluído o seu libro de 2012, 
Walkable City: How 
Downtown Saves America, 
One Step at a Time. É un 
defensor do novo urbanismo 
e cidades máis " transitables”. 
Licenciado polo Williams 
College. Máis tarde obtivo 
unha mestría en historia da 
arte pola Universidade de 
Siracusa. En Harvard obtivo 
a mestría en Arquitectura. É 
un activo conferenciante e 
citado libro atópase entre as 
principais referencias sobre 
o deseño urbano.

Paula Teles 

Enxeñeira Civil - Planeamento 
do Territorio. Estratexias e 
Metodoloxías da Xestión 
Urbanística. Mestrado sobre 
“Os Territorios sociais da 
Mobilidade”.  Técnica Superior 
na Cámara Municipal de 
Matosinhos durante 10 anos, 
División de Transito e 
Mobilidade. En 2004 constitúe 
mpt®, empresa de 
planeamento urbano e xestión 
da mobilidade, pioneira en 
Portugal sobre mobilidade 
urbana inclusiva. Consultora 
en decenas de municipios e 
entidades do Goberno 
Portugués

Teresa Táboas 
Veleiro 

Arquitecta, foi conselleira  de 
Vivenda e Solo da Xunta de 
Galicia entre 2005 e 2009. 
Rematada a súa carreira 
na Universidade Nacional 
Autónoma de México, voltou 
a Galicia, traballando 
durante 6 anos con César 
Portela. En 1990 funda o seu 
propio estudo. Presidiu o 
Colexio Oficial de 
Arquitectos, primeiro en 
Pontevedra e máis tarde 
Galicia. Tamén foi conselleira 
do Consello Superior dos 
Arquitectos Españois. 
Medalla de ouro da 
Universidade Anáhuac e 
membro Honorario da 
Federación de Colexios de 
Arquitectos da República 
Mexicana. É membro do 
Consello da Unión 
Internacional de Arquitectos 
(UIA) 
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Ter 

Esther naceu en Madrid en 
1990, todos na redes sociais 
coñécena como  Ter. A súa 
popularidade na rede 
Youtube alcanza os 1,3 
millóns de seguidores, e dela 
dise que mestura o mellor do 
mundo da cultura pop e o 
mundo da ciencia nunha 
combinación explosiva. 

Ole Thorson 

Dr. Enxeñeiro de Camiños: 
Universidades Técnicas de 
Copenhague e Barcelona, 
especialista en mobilidade e 
seguridade viaria. Director 
de consultoría Enxeñería de 
Tráfico SL (INTRA) desde 
1972. Hai 45 anos que 
traballan co mobilidade, 
seguranza e 
sustentabilidade. Trata de 
abordar o seu traballo para 
conseguir un uso racional e 
equilibrado do espazo 
público e unha mobilidade 
que inclúe necesidades máis 
humanas. Tamén ten en 
conta as chamadas 
“xternalidades” dos 
vehículos a motor, como 
danos persoais, accidentes 
de tráfico, as mortes por 
emisións e ruído…

Isabela Velázquez 
Valoira 

Arquitecta urbanista e 
consultora en proxectos de 
urbanismo sostible, 
planificación territorial e 
deseño de proxectos urbanos. 
Especialista en organización de 
procesos participativos 
complexos. Realizou estudos, 
informes e avaliación de 
proxectos para a CE, a OCDE e 
Habitat-Nacións Unidas. 
Combina a actividade 
profesional cunha ampla 
actividade como 
conferenciante e formadora. 
Membro da dirección da Web 
Cidades para un Futuro máis 
Sostible. Activa no debate 
sobre Xénero e Urbanismo. 
Entre as súas publicacións, 
“Criterios de Sustentabilidade 
aplicables ao plan urbano” 
(2003) e “Urbanismo, vivenda e 
medio ambiente desde unha 
perspectiva de xénero” (2003).

Francesco Tonucci 

Pensador, psicopedagogo e 
debuxante italiano tamén 
coñecido polo pseudónimo 
«Frato». Traballou como 
mestre e como investigador 
no Instituto Psicolóxico do 
Consello Nacional de 
Investigación, do que máis 
tarde presidiu o 
Departamento de 
Psicopedagoxía. As súas 
investigacións céntranse no 
desenvolvemento cognitivo 
dos nenos, o seu pensamento, 
o seu comportamento e a súa 
relación coa metodoloxía  
educacional. En 1991 funda 
no seu pobo natal o proxecto 
de Ciudad dos Nenos, unha 
cidade con perspectiva 
infantil. O proxecto tivo moito 
éxito e estendeuse a distintos 
puntos do mundo. É un 
recoñecido e inspirador 
conferenciante en todo o 
mundo.



Calendario

Curso Ágora 
On-line

1

Obradoiros 
Ágora

2

Poli Ágora

3

Conversas 
Ágora

4

Maio 
25. Comenza o plazo para a 
preinscrición no curso on line e nos 
obradoiros 

Xuño 
16. Obradoiro Ágora A Estrada 
30. Obradoiro Ágora Tomiño 

Setembro 
5. Comenza o Curso Ágora on-line  
8. Obradoiro Ágora Vilagarcía de Arousa 
23. Conversa 1, con María Ángeles 
Durán e José Fariña 
29. Obradoiro Ágora Ponteareas 

Octubre 
20. Xornada Poli Ágora

2022
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