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Por vez primeira na historia da cidade, a 
veciñanza de Compostela elixiu en que in-
vestir parte dos orzamentos. Deste xeito, 
un total de dez actuacións decididas polos 
cidadáns serán financiadas con 1,1 millóns 
de euros. A convocatoria dos primeiros orza-
mentos participativos da cidade foi todo un 
éxito (páxina 4).

O célebre pensador e pedagogo italiano, 
Francesco Tonucci, coñecido por ser o au-
tor intelectual da iniciativa “cidade dos ne-
nos” visitou recentemente Santiago e im-
partiu un relatorio no salón de actos do IES 
Rosalía de Castro, que contou coa afluen-
cia de numeroso público (páxinas 6 e 7).

Com postela Aberta puxo en marcha 
a peonalización branda de San Pe-
dro pouco máis dun ano despois de 
chegar ao goberno local. Dos 2.500 
vehículos de media que atravesaban 
o barrio cada día, pasouse a uns 500 
(páxina 13).

Orzamentos participativos Francesco Tonucci, 
de visita en Compostela

A rúa de San Pedro 
convértense en peonil
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María fernández

no foco captación de fondos

Quen non lembra o que supu-
xo para Compostela o Urbana 
Santiago Norte, que trouxo 
á cidade oito millóns de fon-
dos europeos? Pois a mesma 
importancia, senón máis, tena 
o anuncio de que a EDUSI da 
capital galega foi un dos pro-
xectos elixidos polo Ministerio 
de Facenda e Administracións 
Públicas para ser financiado 
pola Unión Europea dentro do 
Programa Operativo de Cre-
cemento Sostible 2014-2025. 
Todo iso significa que Com-
postela vai recibir dez millóns 
de euros nos próximos anos, a 
cifra máxima á que podían op-
tar as cidades de entre 50.000 e 
100.000 habitantes.

A Estratexia de Desenvolve-
mento Urbano Sostible Inte-
grado proposta polo goberno 
local foi aprobada no pleno 
da corporación cos únicos 
votos a favor de Composte-
la Aberta. Os tres grupos da 

oposición abstivéronse porque 
“vían moitas lagoas no proxec-
to” que acabou sendo elixido 
polo Ministerio. Entón, e só 
entón, o PP reclamou a súa pa-
ternidade, pero antes falaran de 
“chapuza”. O tempo quitoulles 
a razón, non só porque a EDUSI 
de Santiago fora elixida, senón 
tamén porque o Ministerio ou-
torgoulle á proposta case 71 
puntos de 100. O proxecto do 
Concello non suspendeu en nin-
gún dos apartados avaliables, e 
en cinco deles mesmo obtivo a 
clasificación de “excelente” por 
parte do Ministerio de Facenda 
e Administracións Públicas.

Unha estratexia para toda a 
cidade

Á diferenza do Urbana Santiago 
Norte, a EDUSI permitirá actuar 
en calquera punto da cidade e, 
de feito, os proxectos aos que o 
goberno de Compostela Aberta 
lles da prioridade están espalla-
dos por todo o ámbito muni-
cipal. Na estratexia incluíronse 
actuacións enmarcadas en dez 
liñas estratéxicas, que van des-

de a rexeneración económica 
e social en barrios e colectivos 
desfavorecidos, ata a implan-
tación das TIC para a mellora 
da calidade de vida, pasando 
pola recuperación do espazo 
público e o patrimonio natural 
ou o fomento da mobilidade 
urbana sustentable. En conxun-
to, o obxectivo era facer unha 
Compostela máis inclusiva, so-
cial e patrimonial, a través dun 
cento de medidas, das que unha 
terceira parte serían financiadas 
con fondos europeos.

Unha vez seleccionada polo Mi-
nisterio de Facenda e unha vez 
adxudicados os dez millóns de 
euros de fondos europeos, to-
cou elixir cales son as accións 
máis urxentes que cómpre de-
senvolver dentro da EDUSI e, 
polo tanto, incorporar aos or-
zamentos municipais de 2017. 

Posto que a Estratexia deter-
mina en boa medida o cadro 
de investimento desas contas, 
o goberno de Compostela 
Aberta puxo en marcha un 
proceso participado para fi-
xar esas prioridades, no que 
tivo en conta as opinións dos 
grupos da oposición.

Castrón D´Ouro e Batalla de 
Clavijo, obras prioritarias 

As accións previstas na EDUSI 
financiaranse nun 80 por cento 
con fondos europeos (eses dez 
millóns de euros), e nun 20 por 
cento con fondos municipais 
(2,5 millóns de euros máis).

En total, serán 12,5 millóns de 
euros de investimento entre os 
anos 2017 e 2020, que lle per-
mitirán ao Concello de Santiago 

afrontar actuacións que doutro 
xeito serían impensables. No ca-
pítulo de obras, unha das prio-
ridades será a recuperación da 
contorna de Castrón D´Ouro 
e Patio de Madres, para a que 
se orzamentan 625.000 euros 
para 2017 e 375.000 para 2018.

Tamén se considera priorita-
rio o proxecto de mellora da 
rúa Batalla de Clavijo e anexas, 
cun orzamento total na EDU-
SI de 900.000 euros, dos que 
500.000 irán incluídos nas con-
tas do ano que vén.

Centro para persoas sen fo-
gar e ascensores

A EDUSI tamén permitirá que o 
goberno de Compostela Aber-
ta afronte o seu programa para 
a instalación de ascensores en 
edificios residenciais de barrios 

A Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado de 
Compostela, EDUSI, foi un dos proxectos seleccionados polo Ministerio 
de Facenda e Administracións Públicas para ser financiado dentro do

 Programa Operativo de Crecemento Sostible da UE

As accións previstas na EDUSI financiaranse nun 80 por cento con fondos europeos



3 3 o visooviso.gal

desfavorecidos. A este proxecto 
destinarase un total de 1,5 mi-
llóns de euros, 400.000 deles xa 
en 2017.

Un millón de euros da EDUSI é 
tamén a cantidade que se reser-
va para o Centro Municipal de 
Acollida para Persoas sen Fogar.  
Ao longo do vindeiro ano fara-
se o proxecto, co obxectivo de 
executalo nos dous seguintes 
exercicios. 

Proxectos “verdes” e Caste-
lo da Rocha

O Goberno local incluíu na 
EDUSI varios proxectos rela-
cionados con melloras ambien-
tais. Un dos máis importantes 
ten que ver coa restauración e 
mellora ambiental do río Sarela 
entre o Carme de Abaixo e Sar, 
unha actuación cun orzamento 

de 485.000 euros, da que o gro-
so se executará previsiblemen-
te no ano 2019. Esta actuación 
completarase coa rehabilitación 
dos elementos patrimoniais et-
nográficos deste tramo, ao que 
se destinarán 300.000 euros en 
2020.

Ademais, a EDUSI inclúe varias 
sendas peonís. En concreto, des-
tinaranse 50.000 euros á senda 
Viso-San Lázaro, e unha canti-
dade idéntica á ruta Rocha-Vi-
dán. Está previsto que as dúas 
se executen ao longo de 2017.

O Castelo da Rocha e a súa 
contorna tamén se verán trans-
formados grazas á Estratexia de 
Desenvolvemento Urbano Sos-
tible. De aquí a 2020 destinara-
se a este ámbito un millón de 
euros, 250.000 deles ao longo 
do vindeiro ano.

Mobilidade e Vivenda

A mellora da mobilidade e a 
accesibilidade foi outro dos 
obxectivos da EDUSI, que pre-
vé importantes investimentos 
neste apartado. Así, o próximo 
ano destinaranse 150.000 euros 
á revisión do Plan de Mobilida-
de Urbana Sostible, e 50.000 
euros ao Plan de Accesibilidade 
Universal. Nesta liña, está pre-
visto destinar 200.000 euros a 
actuacións puntuais de mello-
ra da accesibilidade, tamén en 
2017. Na EDUSI incluíronse 
actuacións do plan director de 
mobilidade ciclista, por 136.000 
euros. O groso farase en 2018.

No que ten que ver coa vi-
venda, a aposta do goberno na 
EDUSI é o Plan Municipal de 
Alugueiros, cun orzamento de 
200.000 euros, dos que preto 
de 120.000 se investirán ao lon-
go do próximo exercicio.

Administración electrónica e 
eficiencia enerxética

Outra das grandes apostas da 

EDUSI refírese á administra-
ción electrónica. Está previsto 
destinar a esta liña 1,2 mil-
lóns de euros, entre os anos 
2018 e 2019. O obxectivo é 
modernizar a xestión e polo 
tanto facilitar os trámites á 
cidadanía nos departamentos 

municipais de urbanismo, trá-
fico, servizos sociais e medio 
ambiente.

Para o ano 2020 resérvanse 
750.000 euros para a rehabili-
tación enerxética de inmobles 
de titularidade municipal.

E ademais:

O goberno de Compostela Aberta conseguiu unha axuda do IDAE 
para a mellora da iluminación exterior pública. Trátase dun prés-
tamo reembolsable de case 1,5 millóns de euros, sen xuros e para 
ser devolto en dez anos a partir de 2018. Ese cartos permitirán 
renovar preto de 2.500 puntos de luz, reducindo a emisión de dió-
xido de carbono á atmósfera en case medio millón de toneladas 
nunha década.  Esta axuda fora inicialmente denegada por se  ter 
presentado un documento en galego, e o Concello tivo que pre-
sentar unha reclamación que finalmente foi aceptada.

O Concello de Santiago participou no proxecto “Plataforma de 
Goberno aberta, colaborativa e interoperable”, que recibirá dous 
millóns de euros da II Convocatoria de Cidades Intelixentes do 
Ministerio de Industria. Trátase dun proxecto colaborativo coa 
Coruña, con Madrid e con Zaragoza, que permitirá desenvolver 
diversas ferramentas de participación cidadá.

No capítulo de obras, unha das prioridades será a recuperación da contorna de Castrón D´Ouro e Patio de Madres

Ao abeiro desta Estratexia financiaranse
 diferentes actuacións enmarcadas en dez 
liñas estratéxicas e espalladas por todo o 

territorio municipal
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#OsTeusOrzamentos2017: Compostela 
decide en que investir 1,1 millón de euros 
laura doce

novas

Este ano ademais o capítulo 
dos investimentos vén marca-
do por dúas cuestións polas 
que temos especial querencia: 
os fondos vinculados á EDUSI 
e os orzamentos participativos. 
Por primeira vez na historia do 
Concello de Santiago, a veciñan-
za decidiu en que proxectos 
concretos se investirá máis dun 
millón de euros do orzamento. 
Iniciativas que se propuxeron 
desde a cidadanía coa participa-
ción de 1.630 persoas e a vota-
ción de 1.350. 

En total incorporaranse estes 
dez proxectos ao orzamento de 
2017, elixidos polos cidadáns e 
cidadás de Compostela: 

O proceso de orzamentos par-
ticipativos desenvolveuse por 
primeira vez neste 2016, dán-
dolle voz e posibilidade de de-
cisión á veciñanza dende o pri-
meiro momento. Constituíuse 
así o Grupo Motor onde se deu 
un peso importante ás asocia-
cións veciñais e ese grupo foi o 
encargado de redactar o regula-
mento para articular o proceso. 
A concelleira de Facenda, María 
Rozas, fixo balance do proceso 
de orzamentos participativos no 
mes de novembro cualificándoo 
como “moi positivo”, xa non só 
polas propostas resultantes e 
polo nivel de participación, se-
nón porque “nos permitiu con-
tinuar con esa auditoría cidadá 
que comezamos o ano pasado 
para coñecer as necesidades e 
inquedanzas da xente de Com-
postela”.

Orzamentos 2017

Compostela Aberta iniciou este 
ano o proceso de negociación 
dos orzamentos varias semanas 
antes do que se fixo en 2015. 
Un proceso que responde a un 
desexo do goberno local, que 
non é outro que integrar desde 

o primeiro minuto a outros gru-
pos como o PSOE ou o BNG no 
documento orzamentario, desig-
nándoos como socios preferen-
tes nesta negociación. 

As liñas básicas que propomos 
desde o goberno consisten en 
seguir apostando polo mante-
mento, as políticas sociais e o 
reequilibrio territorial e conti-
nuar avanzando na Compostela 
que queremos máis: unha Com-
postela cultural e unha Compos-
tela verde.

Así, durante os meses de outu-
bro, novembro, decembro e xa-
neiro, a concelleira de Economía 
e Facenda, María Rozas, mantivo 
numerosas xuntanzas con mem-
bros destes grupos e tamén con 
membros do PP municipal, para 
tratar de chegar a puntos de en-
contro e poder elaborar un bor-
rador coral que recolla o sentir 
maioritario da corporación.

Entre as liñas estratéxicas para o 
2017, o goberno local de Com-
postela Aberta quere continuar 
apostando polo mantemento 
(para superar o déficit de varios 
millóns de euros sen investir nos 

últimos mandatos), polas polí-
ticas sociais, polo reequilibrio 
territorial, por unha Compostela 
verde e por unha Compostela 
cultural. 

Orzamento aberto: a trans-
parencia como máxima

Este 2016 continuamos avan-
zando na transparencia, un dos 
nosos sinais de identidade. Non 
só aprobamos, por primeira vez 
na historia, unha ordenanza de 
transparencia e bo goberno que 
vai máis alá da normativa estatal, 
senón que impulsamos un portal 
de orzamentos innovador en co-
laboración coa Fundación Civio.

En orzamentoaberto.santia-
godecompostela.gal a veciñan-
za pode coñecer, de maneira 
intuitiva e didáctica canto recada 
o Concello e a que dedica os re-
cursos públicos. Trátase dun por-
tal feito en open data que nos 
permite ser transparentes de 
forma competente. É dicir, que a 
cuestión non radique en colgar a 
información económica en bru-
to, senón que esa información 
sexa o máis clara posible para a 
cidadanía de Compostela.

Por vez primeira na 
historia do Concello de 
Santiago, a veciñanza 

decidiu en que dez 
proxectos concretos 
se investirá parte do 
orzamento público

1 - Parques infantís cubertos
200.000,00 €

2- iluminación: plan de aforro 
para toda a cidade 

100.000,00 €

3-  Senda cuberta no campus 
educativo Lamas de Abade

60.000,00 €

4- Mellora dos accesos peonís 
cara aos centros educativos (La-
mas de Abade)

136.084,00 €

5- Parque infantil no Outeiro de 
Sar (detrás da oficina de Consumo)

145.200,00 €

6- Achaflar beirarrúas en todos 
os pasos de peóns ou zonas de paso 
de Fontiñas

80.059,00 €

7- Vehículo desbrozador con as-
piración para o rural de santaigo

120.000,00 €

8- Paneis informativos unificados 
para a área territorial do rural

66.550,00 €

9- Pavimentación do campo da 
festa de Marrozos

 72.000,00 €

10- sinalización no rural
20.107,00 €
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Manter a cidade en bo estado 
é unha das primeiras obrigas de 
calquera Concello. En Santiago, 
non se investiu o diñeiro nece-
sario neste ámbito durante os 
últimos anos, e iso traduciuse 
nunha rede viaria moi deficitaria, 
chea de fochancas. As deficien-
cias non chegaron co goberno 
de Compostela Aberta, pero foi 
o goberno de Compostela Aber-
ta o que adoptou todas as medi-
das necesarias e posibles para ilas 
erradicando. A máis importante: 
adxudicar un gran contrato de 
mantemento ao que se destina-
ron 1,2 millóns de euros, unha 
cifra que multiplica por catro a 
orzamentada para mantemento 
no último ano do goberno do PP, 
nas contas asinadas por Agustín 
Hernández.

O gran contrato de mante-
mento: máis fondos, maior 
axilidade

O novo contrato de mantemen-
to foi deseñado cun primeiro 
obxectivo: axilizar a reparación 

En setembro de 2015 chegaba 
ao Concello unha sentenza do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia que anulaba a concesión 
da ORA e o guindastre á em-
presa Setex Aparqui. Era unha 
das primeiras decisións xudiciais 
ás que se enfrontaba o goberno 
de Compostela Aberta, que de-
cidiu aproveitar a circunstancia 
para emprender o camiño da 
municipalización dese servizo. Foi 
un proceso longo, que no pura-
mente administrativo rematou 
no pleno ordinario de decembro, 
coa decisión da corporación de 
iniciar o procedemento para que 
a empresa municipal Tussa asuma 
a xestión da ORA e do guindas-

das deficiencias que se vaian de-
tectando na rede viaria. A empre-
sa adxudicataria terá que facelo 
en poucos días desde que se lle 
dea aviso, unha situación ben dis-
tinta á que vivimos ata o de agora, 
coa necesidade de facer contra-
tos puntuais e cos conseguintes 
trámites administrativos de cada 
volta. Nos primeiros meses que 
transcorran desde a súa aproba-
ción, o contrato de mantemento 
permitirá arranxar zonas da cida-
de que estaban moi deterioradas 

tre. Fíxose co voto favorable de 
Compostela Aberta e o BNG, e a 
abstención do PSOE e do PP.

Agora será unha comisión técni-
ca, na que estarán representados 
todos os grupos municipais, a que 
determine os pasos que cómpre 
dar e que elabore unha memoria 
sobre o proceso de municipaliza-
ción. O traballo deste órgano non 
comezará desde cero, porque ao 
longo destes meses xa se foron 
elaborando informes sobre a via-
bilidade económica do servizo e 
a subrogación do persoal, entre 
outros aspectos. O goberno local 
mesmo ten adiantados os trámi-
tes no que ten que ver cos terreos 
que servirán como depósito para 
os vehículos retirados polo guin-
dastre.

como a rúa das Rodas, Amio, va-
rias rúas de Conxo ou a de Tras 
Santa Clara.

Ademais, o contrato deseñouse 
para poder actuar en distintos 
puntos do municipio ao mesmo 
tempo, grazas a unha distribución 
en tres lotes: ámbito do plan es-

A opción máis beneficiosa 
para a cidadanía

A municipalización da ORA e do 
guindastre é a opción máis vanta-
xosa para a cidadanía por moitos 
motivos. Primeiro, porque per-
mitirá aforrar custos nun servizo 
polo que unha empresa lle viña 
pagando un canon mensual ao 
Concello duns 8.000 euros, e aín-
da así obtiña beneficios. Segundo, 
porque posibilita un maior control 
do propio servizo. E terceiro, por-
que permite que o Concello es-
tableza as melloras que se consi-
deren necesarias para a veciñanza. 
Nesta liña, municipalizar a ORA e 
o guindastre permitirá formular 
desde bonificacións nas tarifas ata 
exencións nalgúns tramos hora-
rios e para algún usuarios. 

Querer é manter: multiplicamos por catro os fondos 
destinados ao mantemento da rede viaria

Recuperamos servizos para a xente: en marcha a 
municipalización da ORA e o guindastre

emilio v.

maría fernández

pecial da cidade histórica, excluí-
do o recinto intramuros; ámbito 
urbano e periurbano, e zona rural.

Máis de dous millóns de euros 
de investimento

O gran contrato de mantemen-
to suporá un investimento de 1,2 

millóns de euros, pero o gober-
no de Compostela Aberta xa 
leva destinado case outro millón 
de euros máis a melloras da rede 
viaria. Primeiro, activou un proce-
demento de urxencia para poder 
investir case medio millón de eu-
ros no arranxo dos puntos que 
supoñan un maior risco, e nos 
que non se podía actuar pola vía 
ordinaria porque a escasa partida 
de mantemento dos orzamentos 
herdados do PP estaba esgotada. 
Posteriormente, licitáronse outros 
tres contratos para actuar non só 
nas calzadas, senón tamén nas 
beirarrúas do Ensanche, en moi 
mal estado de conservación.

Estas pequenas licitacións e o 
gran contrato de mantemento 
conseguirán mudarlle a cara á 
rede viaria do Concello de San-
tiago, pero aínda quedará moito 
por facer. Os informes técnicos 
falan dun déficit de investi-
mento nestes tipo de arran-
xos de cinco millóns de euros 
nos últimos anos. O compro-
miso de Compostela Aberta para 
o que queda de mandato é o de 
corrixilo. Porque querer a túa ci-
dade é conservala en bo estado. 
Querer é manter.

O novo contrato deseñouse para poder 
actuar en distintos puntos do municipio 

ao mesmo tempo

O Pleno acordou iniciar o procedemento 
para que TUSSA asuma directamente a 

xestión do servizo

A municipalización da ORA e do guindastre é a opción máis 
vantaxosa para a cidadanía 
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reportaxe

Ademais de pedagogo e debu-
xante, Tonucci-Frato tamén é 
educador, pensador e escritor 
e é mundialmente coñecido 
por darlle aos máis pequenos e 
pequenas un papel fundamental 
nos ecosistemas urbanos. Xa 
con 28 anos recibiu unha dis-
tinción no eido da pedagoxía e 
comezou a satirizar o sistema 
educativo italiano a través dos 
seus debuxos.

Visita a Compostela

En Compostela tivemos a hon-
ra de contar coa súa presenza o 
pasado mes de setembro. Du-
rante a súa viaxe, agasallounos 
cun debuxo orixinal no que po-
diamos ler : “Se de maior consi-
go ser alcalde, gustaríame levar 
a cidade dos nenos e nenas a 
Santiago!” Tonucci debuxou ao 
rexedor compostelán, a Mar-
tiño Noriega, de neno e fíxoo 
despois de ter asinado no Libro 
de Ouro do Concello, reserva-
do a destacados persoeiros. 

O alcalde, Martiño Noriega, 
e o concelleiro de Educación, 

Tonucci e a súa cidade dos nenos visitan Compostela
Francesco Tonucci naceu en 1940 nunha pequena cidade italiana chamada Fano e cursou os seus estudos universitarios en Milano, 
onde se formou como pedagogo. Unha das súas facetas máis coñecidas é a de debuxante e  asina os seus traballos baixo o sobrenome 
de “Frato”. Así, Frato é o neno que Tonucci leva dentro e que, segundo el mesmo destaca, todos e todas temos no noso interior.

laura
 doce

participando co concelleiro de 
Medio Ambiente e Convivencia 
e cos nenos e nenas do Raíña 
Fabiola nun tramo do camiño 
escolar seguro. 

Impulso ao Consello Munici-
pal de Educación

A visita de Tonucci serviu ta-
mén para que os nenos e nenas 
dalgúns colexios de educación 
infantil e primaria de  Com-
postela participasen nun simu-
lacro do que será, en breve, o 
Consello Municipal da Infancia, 
un mecanismo de participación 
que permitirá dotar de voz aos 
escolares de Santiago. Aprovei-
tando a presenza do pedagogo 
italiano, algúns cativos da cidade 
trasladaron no Salón de Plenos 
do Concello as súas peticións 
e prioridades para seguir avan-
zando nesa cidade dos nenos e 
as nenas. 

Este Consello é un instrumen-
to novidoso, que funciona en 
moi poucas cidades, e que ten 
como obxectivo trasladar a 
opinión e a mirada dos máis 
pequenos sobre o modelo de 
cidade que queren, máis alá do 
ámbito educativo.

Ademais deste Consello, dende 
o goberno local estase a im-
pulsar o Consello Municipal de 
Educación, que foi constituído 
hai uns meses co obxectivo de 
fomentar labores de informa-
ción e tamén de deliberación 

Manuel Dios, fixeron de anfi-
trións para o pedagogo italiano 
e amosáronlle os recunchos e 
salóns do Pazo de Raxoi. Tamén 
aproveitaron para abordar o 
modelo de cidade dos nenos e 
as nenas e por en valor os pa-
sos que Compostela ten dado e 
deberá seguir dando para apro-
ximarse a este modelo.

O Colecamiños, primeiro 
chanzo na cidade dos nenos 
e nenas

Neste sentido, unha das inicia-
tivas que puxo en marcha o 
goberno de Compostela Aber-
ta durante o primeiro ano de 
mandato estivo precisamen-
te dirixida a facer de Santiago 
unha cidade máis amigable para 
os nenos e as nenas. Trátase do 
Colecamiños, Camiño Escolar 
Seguro, idea posta en marcha 
polo departamento de Medio 
Ambiente e Convivencia nos 
CEIPS Raíña Fabiola e Pío XII. 

É unha iniciativa pensada para 
que os e as escolares vaian ca-
miñando ao colexio cos seus 
compañeiros e compañeiras e 
coa mascota “Moito Olliño”. É 
unha forma de que os máis ca-
tivos gocen do camiño ao cole, 
se vexan con responsabilidade 

e gañen espazo para eles na ci-
dade.

Tonucci eloxiou esta experiencia 
e coñeceuna de primeira man 

O pedagogo italiano Francesco Tonnuci saúda ao alcalde Martiño Noriega durante a súa visita a Santiago

O alcalde, Martiño Noriega, e o concellei-
ro de Educación, Manuel Dios, fixeron de 

anfitrións do pedagogo italiano

Francesco Tonucci traballou 
como mestre e, en 1966, conver-
teuse en investigador no Instituto 
Psicolóxico do Consello Nacional 
de Investigación, do que máis tar-
de presidiu o departamento de 
Psicopedagoxía. As súas investi-
gacións céntranse no desenvol-
vemento cognitivo dos nenos e 
nenas, abordando parámetros 
coma o do seu pensamento ou a 
relación entre a súa cognición e a 
metodoloxía educacional.

En 1991, comezou o proxec-
to “cidade dos nenos”, que tiña 
como obxectivo construír un 
espazo urbano cuxo punto de 
referencia fosen os máis peque-

nos. O proxecto tivo moito éxito 
e estendeuse a outros puntos do 
mundo.

A este proxecto de cidade uní-
ronse moitos alcaldes e adminis-
tracións co obxectivo común de 
mudar os espazos urbanos tendo 
en conta as propostas para os 
cativos. Así, o modelo inflúe no 
cambio das cidades para adap-
talas ás necesidades de nenos e 
nenas e constitúe un importante 
exercicio de democracia posto 
que achega unha continua contri-
bución de ideas frescas, orixinais 
e innovadoras que poden ser 
transformadas en políticas que 
beneficien aos rapaces e rapazas.

 Ideas frescas, orixinais e innovadoras que constrúen 
espazos urbanos amigables para a infancia 
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Os máis pequenos trasladaron no salón de plenos do Concello as súas demandas para que Santiago se convirta nunha cidade máis amigable para eles

Tonucci puido coñecer de primeira man e participar na iniciativa “Colecamiños”

O salón de actos do IES Rosalía de Castro completou o seu aforo durante 
o relatorio ofrecido polo italiano

entre todos os sectores da ci-
dade para acadar unha mellora 
da calidade educativa do ensino. 
Entre as súas funcións destacan 
a de fomentar a participación 
directa na xestión educativa; 
promover o asociacionismo e 
a colaboración entre entidades; 
servir como canle de informa-
ción e comunicación entre as 
diferentes administracións a 
respecto do eido educativo e 
comunicar e informar periodi-
camente dos seus traballos ao 
conxunto da comunidade edu-
cativa.

Este Consello será o organis-
mo encargado de elaborar, ao 

finalizar cada curso escolar, un 
informe sobre o estado da edu-
cación no municipio que se lle 
remitirá ao Concello, á Con-
sellería de Educación e ao Con-
sello Escolar de Galicia.

Cando os nenos din: Basta!

O pedagogo, debuxante e es-

critor italiano aproveitou a súa 
estadía en Compostela para 
ofrecer un relatorio onde pre-
sentou tamén o seu último li-
bro, que leva por título Cando 
os nenos din: Basta!, editado en 
Galicia por Kalandraka. Unha 
publicación dirixida fundamen-
talmente ao profesorado, pero 
tamén aos piís e nais e mesmo 

aos máis pequenos. A ponencia 
de Tonucci contou cunha gran 
afluencia de público, que deixou 
pequeno o salón de actos do 
IES Rosalía de Castro.

En definitiva, a visita de Tonucci 
serviu para amosar o compro-
miso do goberno de Compos-
tela Aberta cunha filosofía de 
cidade amigable para os cativos 
e cativas, baseada na procura 
de zonas máis habitables para 
eles e  apostando, entre outros 
asuntos, pola humanización das 
rúas, pola priorización do tráfico 
peonil sobre o rodado e pola 
paulatina redución dos vehícu-
los no centro. Pouco a pouco 
estase a construír unha Com-
postela máis amigable e huma-
na, unha Compostela adaptada 
ás necesidades dos nenos e das 
nenas.

O pedagogo, debuxante e escritor italiano 
aproveitou a súa estadía en Compostela 

para ofrecer un relatorio que contou cunha 
gran afluencia de público

A visita de Tonucci 
serviu para amo-
sar o compromiso 

do goberno de 
Compostela Aberta 
cunha filosofía de 
cidade amigable 
para os cativos
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Taxa turística en Compostela: un debate sen prexuízos

París, Roma, Barcelona, Berlín e Ámsterdam son 
cinco dos destinos turísticos máis visitados de 
Europa. Estas cidades reciben cada ano millóns 
de persoas. As cinco comparten unha ferramenta 
para que os beneficios do turismo repercutan no 
conxunto da cidadanía local: unha taxa turística 
por pernoctación.

O concepto de taxa turística vén rodeado de po-
lémica dende hai anos. Os seus detractores afir-
man que a súa introdución afectaría substancial-
mente ao número de persoas que visitan unha 
cidade, rexión ou país, prexudicando deste modo 
a economía local e os postos de traballo que se 
poden crear.

Pero os datos desminten este prexuízo. Por exem-
plo, París foi a primeira cidade do mundo en in-
troducir un taxa turística no ano 1994 e aínda así 
logrou situarse sempre, no último par de décadas, 
entre as cidades máis visitadas do mundo. Máis 
preto temos o exemplo de Barcelona, que conta 
cunha taxa turística desde o ano 2012. A cidade 
pasou de 16 millóns de pernoctacións en 2011 a 
case 20 millóns en 2016. É dicir, dende que foi 
introducida a taxa turística a cidade non só non 
perdeu pernoctacións, senón que medrou arredor 
dun 25%.

O certo é que hai unha ampla listaxe de cidades e 
países que contan con diferentes modelos de taxa 
turística. E parece claro que se todas estas admi-
nistracións de distinto nivel en múltiples países do 
mundo teñen introducido esta taxa, paga a pena 
preguntármonos cales son as súas razóns.

martiño noriega / alcalde de santiago

gonzalo

opinión

Axudar ao mantemento do destino turís-
tico

Por unha banda, o mantemento dun desti-
no turístico require dunha serie de gastos a 
maiores dos normais en múltiples ámbitos 
tales coma limpeza, mantemento de espa-
zos e servizos públicos, seguridade, etc. 
Estes gastos a maiores asúmeos a cidada-
nía local co pagamento dos seus impostos. 
Doutra banda, a promoción internacional 
dun destino turístico require de importan-
tes investimentos públicos, que se teñen 
que detraer doutros ámbitos de actuación 
que tamén son importantes. Estes investi-
mentos asúmeos tamén a cidadanía local.
Santiago viviu en 2016 un gran ano turísti-
co, con récords históricos no aeroporto, no 
Camiño de Santiago e en pernoctacións na 
cidade. A previsión é que a curto e medio 
prazo poderemos consolidar e mesmo in-
crementar as cifras deste ano. Estamos si-
tuados xa no horizonte do Ano Santo 2021, 
que vai significar un novo salto para o sec-
tor turístico da cidade. Somos a capital do 
país e Cidade Patrimonio da Humanida-
de; temos a responsabilidade de integrar 
a gobernanza do turismo no marco dunha 
realidade habitable e sostible na que estea 
implicada a propia veciñanza de Compos-
tela.

 Conseguimos superar a crise do sector tu-
rístico da cidade e podemos mirar o futuro 
con optimismo, chegou o momento de re-

flexionar con obxectividade sobre a pertinencia 
de introducir unha taxa turística que permita 
que o propio éxito turístico de Santiago revirta 
no coidado da cidade e, dun xeito máis trans-
versal, no conxunto da cidadanía.  

Retos de cidade

Porque a xestión do turismo e a introdución du-
nha taxa son retos de cidade. Debemos superar 
a discusión sobre o modelo turístico para cen-
trármonos na construción da cidade desexada. 
Compostela distínguese pola súa continua ca-
pacidade de sorprender. A cultura, a música, o 
Camiño, o coñecemento, as persoas... todos 
son motores da cidade e do seu territorio. A 
cidade real, a súa identidade e o seu dinamis-
mo son a base do seu atractivo. A actividade 
turística segue sendo unha das bases do éxi-
to económico de Santiago pero debe facelo 
contribuíndo á mellora da calidade de vida da 
veciñanza, co mantemento dos seus espazos e 
barrios. E todo iso, pasa por ter a ferramenta 
necesaria.

Comprendemos e respectamos as reticencias 
que pode haber nalgúns ámbitos a propó-
sito da taxa turística. Pero pensamos que é o 
momento idóneo para que deixemos atrás 
prexuízos infundados e poidamos estudar esta 
cuestión conxuntanmente con diferentes admi-
nistracións públicas, en especial coa Xunta de 
Galicia (que ten a competencia específica para 
isto), co sector privado e coa propia cidadanía, a 
introdución dunha taxa turística en Compostela.
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Compostela en Negro para non ter que gardar loito

A violencia contra as mulle-
res non é nova. Durante moi-
tas décadas considerouse 
normal que un home batese 
na muller, igual que se consi-
derou normal que a violase. 
Escoitamos decote frases 
como “É así, todos baten 
nas mulleres algunha vez”. 
En cantas ocasións, ante 
os consellos das amigas ou 
das fillas que recomenda-
ban separarse, a muller que 
sufría a violencia respondía: 
“É o que nos toca, aguantar 
e calar”. Parecía “normal” 
porque tamén ocorría que 
as mulleres estaban marxi-
nadas na vida pública e pri-
vada, na política, na cultura, 
nas institucións, no traballo. 
Nas últimas décadas houbo 
grandes avances mais, aín-
da hoxe, as mulleres gañan 
de media dun 20% a un 
37% menos que os homes 
(depende dos parámetros 
analisados), ocupan unha 
proporción moito menor 
de postos directivos, e cada 

pouco desacóugannos de-
claracións como as do xuíz 
do Supremo Antonio Salas 
que atribúe o maltrato á 
meirande forza física dos va-
róns e á “maldade humana”, 
afirmando que nada ten que 
ver coa educación. 

A expresión máis terríbel 
desa violencia é dar mor-
te a unha muller. Pode in-
terpretarse que cando un 
home asasina súa muller ou 
noiva é por considerar que 
lle pertence, que é “a súa 
propiedade”. En ocasións 
o asasinato é consecuencia 
da decisión de separarse da 
muller, algo que eses homes 
non poden contemplar, por-
que para eles non é unha 
igual, cos mesmos dereitos, 
senón que debe someterse 
á súa vontade. 

Mesmo se Salas e outros 
coma el non o recoñecen, 
a raíz da violencia contra as 
mulleres está na ideoloxía 

patriarcal, segundo a cal as 
mulleres deben estar subor-
dinadas aos varóns. A socie-
dade está profundamente 
impregnada desa ideoloxía, 
presente tanto en normas re-
lixiosas ,“obedecerás ao teu 
marido”, como en leis que 
até a fin da ditadura man-
tiñan as mulleres nunha per-
petua minoría de idade, pa-
sando da tutela do pai á do 
marido. Aínda máis difíciles 
de mudar que as leis son os 
comportamentos e actitu-
des, as normas non escritas 
que respiran nenas e nenos 
desde o berce. Consecuen-
cia do patriarcado é a cha-
mada masculinidade tóxica, 
unha identidade construída 
socialmente que asigna ao 
xénero masculino roles vio-
lentos, sexualmente agresi-
vos e carentes de empatía. A 
masculinidade tóxica, o ma-
chismo, reflíctese en estere-
otipos que parecen banais, 
como “os homes non poden 
comprender as mulleres” 

e outros máis graves como 
que non son capaces de re-
alizar traballo doméstico, ou 
que se queren ter relacións 
sexuais as mulleres deben 
compracelos. 

Estes roles estereotipados 
son tamén perxudiciais para 
os homes, e hai moitos que 
hoxe en día se distancian 
deles. Porén, cómpre ter en 
conta que cando hai alguén 
discriminado, hai alguén 
que se beneficia. Avanzar 
cara á igualdade supón unha 
perda de privilexios dos que 
até agora o conxunto dos 
homes viña disfrutando. Por 
fortuna cada vez máis ho-
mes entenden que a igual-
dade é condición para unha 
sociedade mellor, e parti-
cipan das ideas feministas. 
Se algo mudou nas últimas 
décadas é que o feminismo, 
a idea de que mulleres e ho-
mes deben ter os mesmos 
dereitos e oportunidades, 
pasou de ser unha noción 

minoritaria a ter unha gran-
de presenza na sociedade e 
no debate das ideas.

Por esta razón, para facer vi-
síbel que a cidadanía rexei-
ta todas as manifestacións 
de violencia contra as mul-
leres, o Concello de Santia-
go de Compostela puxo en 
marcha na semana arredor 
do 25 novembro de 2015 a 
campaña Compostela en 
Negro. O novidoso desta 
campaña, indo para alén 
doutras anteriores centradas 
na cultura, que tiñan unha 
audiencia previamente sen-
sibilizada sobre a cuestión, 
é levar o rexeitamento da 
violencia á rúa, ao traballo, 
aos comercios que vesti-
ron os seus manequíns de 
negro, a bares e tendas de 
comestíbeis.  O éxito desta 
experiencia, na que partici-
paron 300 establecementos 
e tivo unha excelente acolli-
da pola veciñanza, levou en 
2016, tamén nas datas do 
Día Internacional da elimi-
nación da violencia contra 
as mulleres, do 18 ao 28 de 
novembro, á colaboración 
de dezasete concellos, A 
Coruña, Allariz, Ames, Can-
gas, Carballo, Compostela, 
Ferrol, Lugo, Poio, Ponte-
vedra, Ribadeo, Sada, Sar-
ria, Teo, Tui, Vilalba e Zas na 
campaña En negro, contra 
a violencia. Perto de 3000 
establecementos e axentes 
sociais de toda Galicia par-
ticiparon nela, constituíndo 
un fito que por vez primeira 
concellos de diversas cores 
políticas traballasen en rede 
a prol da igualdade e con-
tra as violencias machistas. 
É emocionante ir mercar o 
pan á tenda de sempre e 
encontrar a empregadas e 
empregados vestidos de 
negro. 

Vestímonos de negro por-
que non queremos ter que 
vestirnos de loito por mulle-
res asasinadas nunca máis. 
De negro porque nos que-
remos libres e vivas.

Marilar  aleixandre

tribuna libre

Na campaña Compostela en Negro participaron 300 establecementos da cidade
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novas

PP, PSOE e mesmo BNG levan 
meses centrados en acusar ao 
goberno de Compostela Aberta 
de non saber xestionar a cidade. 
Fano tratando de adxudicarse as 
medallas dos “grandes xestores”, 
na liña do que o Partido Popular fai 
tamén en San Caetano e en Ma-
drid. Pero a realidade é teimuda, e 
estase encargando de desmontar 
ese mito. Faino, ademais, en forma 
de sentenzas xudiciais. Ao longo do 
último ano e medio foron moitas 
as decisións tomadas en distintos 
tribunais que demostran que a ex-
periencia dos partidos tradicionais 
na xestión municipal non é garante 
de nada. Máis ben ao contrario.

Parque comarcal de bombei-
ros: 1,6 millóns de euros por un 
esqueleto

A do Parque de Bombeiros de Sal-
gueiriños é a sentenza máis cuan-
tiosa das que se dictaron: obriga 
ao Concello de Santiago a aboarl-
le a liquidación á empresa que ini-
ciou a obra pola parte executada, 
un millón de euros; máis os inte-
reses de demora, que poderían 
superar os 600.000 euros. O fallo 
xudicial é de xullo de 2016, pero 
o acordo da Xunta de Goberno 
para paralizar a actuación e facer 
o pagamento adoptouse en 2007. 
Pasaron nove anos, e ningún 
goberno, nin o bipartito nin o 
do PP,  moveu un dedo para 
saldar unha débeda agora sen-

siblemente incrementada polos 
xuros. E non só iso, o Concello de 
Santiago nunca chegou a informar 
ás administracións que cofinancia-
ban o novo parque -á Deputación 
da Coruña e á Xunta-, da obriga-
toriedade de realizar o pagamento. 
Non se escoitaron, polo tanto, as 
dúas advertencias feitas desde a In-
tervención Municipal do Concello.

Así as cousas, o goberno de Com-
postela Aberta decidiu levar o caso 
ante a Fiscalía de Santiago e o Tri-
bunal de Contas, e este segundo 
organismo advertiu indicios de po-
sibles irregularidades contables na 
actuación dos sucesivos gobernos 
municipais que obviaron o paga-
mento da débeda coa construtora.

Tralusa: erros millonarios no 
cálculo do combustible

A concesionaria dos autobuses 
urbanos, Tralusa, é a protagonista 

doutro lote de sentenzas desfa-
vorables para as arcas municipais. 
Desde o ano 2007, a empresa en-
tendeu que o Concello lle estaba 
pagando incorrectamente a liqui-
dación anual do servizo porque 
non tiña en conta o prezo correcto 
do combustible. E ata o de agora, 
a xustiza deulle a razón á empresa. 
Polas liquidacións dos anos 2007, 
2009, 2010 e 2011, o goberno mu-
nicipal terá que pagarlle a Tralusa 
485.562 euros, despois de que o 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia desestimara os recursos 
presentados polo Concello. 

Con respecto ao ano 2008, a em-
presa reclama 135.058,58 euros e 
o caso está pendente de senten-
za. Dos anos 2012, 2013 e 2014, 
Tralusa presentou recursos de 
reposición contra os acordos da 
Xunta de Goberno que aprobaron 
as correspondentes liquidacións, e 
reclama en total case 400.000 eu-

O Concello segue recibindo sentenzas xudiciais 
que botan por terra o mito dos “bos xestores”
emilio
v.

ros. Se todos os casos pendentes 
teñen a mesma evolución que os 
xa resoltos pola xustiza, o Concello 
tería que pagar en total algo máis 
dun millón de euros. E todo, por un 
mal cálculo.

ORA, escolas infantís e telefo-
nía: concesións mal feitas que 
hai que revisar

Non todas as sentenzas que están 
chegando ao Pazo de Raxoi obri-
gan a facer pagamentos millonarios. 
Hainas que simplemente de-
mostran que “os bos xestores” 
tiñan erros clamorosos á hora 
de facer as adxudicacións, erros 
que agora Compostela Aberta se 
ve obrigada a emendar.

Un dos casos de maior transcen-
dencia é o de Setex Aparqui, con-
cesionaria da ORA e do guindastre. 
O Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia anulou a concesión feita en 
xaneiro de 2012 polo goberno 
de Gerardo Conde Roa porque a 
empresa adxudicataria incumpría o 
prego de condicións. O goberno 
de Compostela Aberta aproveitou 
o inesperado fallo xudicial para ac-
tivar a municipalización do servizo.

En decembro de 2015 chegaba ao 
Concello de Santiago outra senten-
za do TSXG, desta vez para anular 
a concesión das escolas infantís de 
Conxo e Fontiñas á empresa Clece. 
O fallo entendía que o goberno de 
Ángel Currás excluíra do concurso, 
sen ningún motivo, á empresa Ser-
masa (filial de Vendex e polo tanto 
vinculada á operación Pokemon). 
O goberno de Compostela Aberta 

A situación creada polas sentenzas xudiciais que 
foron chegando ao Pazo de Raxoi obrigou a Com-
postela Aberta a levar ao pleno da corporación un 
expediente de modificación de crédito por case un 
millón de euros. Con el pagarase unha parte do 
que o Concello lle ten que aboar á empresa cons-
trutora do parque comarcal de bombeiros de Sal-
gueiriños (case 700.000 euros); unha parte do que 
lle adebeda a Tralusa, e unha sentenza relacionada 
cunhas facturas do contrato de asesoría xurídica 
que quedaran sen pagar no anterior mandato e 
que agora nos custarán algo máis de 100.000 euros.

No pleno, os tres grupos da oposición, os tres con 
responsabilidades de goberno no pasado, se afana-

Ao mesmo tempo que buscaba recursos 
para afrontar o pagamento das sentenzas 
derivadas dos erros de xestión do pasado, 
o goberno de Compostela Aberta poñía e 
marcha o proceso para remunicipalizar a 
asesoría xurídica do Concello. Este servizo 
víñao prestando un despacho de avogados 
a través dun contrato que na teoría custa 
112.000 euros anuais, pero que na prácti-
ca sae moito máis caro. Nese prezo “base” 
non se inclúen todos os procedementos 
xudiciais nos que se ve inmersa a institu-
ción, tal e como recoñecen algunhas das 
sentenzas que chegaron nos últimos meses 
ao Pazo de Raxoi e polas que hai que pagar 

máis de 300.000 euros. O custo real da 
asesoría xurídica externalizada é duns 
250.000 euros anuais. E, por riba, algúns 
fallos xudiciais contrarios ao Concello din 
textualmente que os seus intereses non es-
tiveron ben defendidos.

De aí, a decisión de remunicipalizar a aseso-
ría xurídica. O primeiro paso foi designar un 
director para este departamento, un posto 
que estaba cuberto “temporalmente” polo 
secretario do Concello desde o ano 2004, 
incumprindo a Lei de Grandes Cidades. 
Posteriormente, incluíuse a asesoría xurídi-
ca no cadro de persoal para 2017.

Un modificado de crédito para pagar sentenzas Remunicipalizamos a asesoría xurídica do Concello

tivo que revisar as valoracións do 
concurso, e efectivamente Serma-
sa resultou ser a adxudicataria.

Moi similar é o caso do Servizo 
Corporativo de Telecomunica-
cións e o Servizo do Centro de 
Atención ao Usuario do Concello 
de Santiago. O TSXG tamén anu-
lou a adxudicación do servizo a R, 
por entender que Telefónica fora 
excluída inxustificadamente do 
proceso. O goberno tivo que facer 
unha nova baremación, e finalmen-
te o contrato foi para Telefónica. 

E un longo etcétera

Todas as anteriores son só algu-
nhas das moitas sentenzas que 
están chegando ao Pazo de Raxoi, 
e que deberan sacarlles as cores 
aos responsables de gobernos mu-
nicipais previos. Non só polas re-
solucións, senón tamén polo que 
se di nelas. Un exemplo recente: 
a sentenza do TSXG que deses-
tima un recurso presentado polo 
goberno do PP, no ano 2012, con-
tra a decisión do xurado de xus-
tiprezo nunhas expropiacións en 
Triacastela. En termos económicos, 
o fallo supuxo que o Concello ti-
vera que pagar con cartos públicos 
300 euros/metro cadrado e non os 
60 que estimaban os técnicos mu-
nicipais. Pero os cartos case son o 
de menos, nun fallo no que se di 
textualmente que o Concello non 
defendeu os seus intereses de xei-
to acaído, e nin sequera presentou 
a documentación necesaria para o 
caso. Menos mal que aquel do PP 
era un goberno cheo de avogados 
e de bos xestores.

Esquelete do parque de bombeiros

ron en restarlle importancia ás sentenzas xudi-
ciais polas que, de momento, o Concello terá 
que pagar 3,5 millóns de euros, proceden-
tes do peto da cidadanía. Na sesión ata se es-
coitaron argumentos tan peregrinos como que 
“gobernar implica tomar decisións polo ben da 
veciñanza que ás veces non teñen o respaldo da 
xustiza”. Decisións que foron tan beneficiosas 
como construír a medias un parque comarcal 
de bombeiros que non serve máis que para 
afear o barrio de Salgueiriños, ou como tardar 
anos en urbanizar un determinado solo (tendo 
agora que devolverlle os cartos ás promotoras 
que compraran as parcelas). Iso si foi traballar 
polo ben común.
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Recentemente vimos de re-
cibir unha moi boa nova no 
eido turístico e aeroportuario. 
A compañía alemana Lufthan-
sa aterrará en Compostela a 
partir de abril con dous des-
tinos a Alemaña: Fráncfort e 
Munich. Así haberá tres fre-
cuencias semanais co maior 
aeroporto europeo, o de 
Fráncfort e unha semanal co 
de Munich. Desta forma, pro-

moverase o tráfico de pasa-
xeiros mellorando, así, as co-
nexións entre Compostela e 
diferentes destinos en Europa.

A chegada de Lufthansa ao 
aeroporto de Santiago é moi 
importante para a cidade,  
por tres razóns fundamentais: 
permite mellorar dun xeito 
moi significativo a conectivi-
dade de Santiago co merca-
do alemán, un dos principais 
para Compostela con máis de 
70.000 pernoctacións no ano 
2015; posibilita optimizar a 
conectividade con diferentes 
destinos europeos e mundiais, 
grazas a ampla rede de rutas 
que ten Lufthansa nos seus 
hubs de Fráncfort e Munich 
e outorga un novo prestixio 

As asociacións de hostalaría de 
Santiago levaban meses queixán-
dose da dureza coa que se estaba 
a actuar no control dos seus ne-
gocios por parte do Concello, do 
elevado número de peches caute-
lares ditados e das cuantiosas san-
cións impostas. “O nunca visto en 
Compostela, existindo os mesmos 
locais de sempre e as mesmas nor-
mas”, sinalaban. Esa foi a orixe da 
mesa de diálogo co sector da hos-
talaría nocturna convocada polo 
goberno municipal, na que están 
tamén a participar os grupos da 
oposición.

Nese ámbito, todos (incluídos 
os representantes de PP, PSOE e 
BNG) concordaron na necesidade 
de poñerlle fin á inseguridade xu-
rídica que afecta ao sector da hos-
talaría nocturna. Para iso, unha das 
primeiras medidas foi unha nova 
instrución sobre os aforos dos 
locais. Ata o de agora, ese aforo 
dependía de cuestións tan aleato-
rias como o ano no que lle fora 
concedida a licenza a cada estab-
lecemento e da lei que estivera en 
vigor nese momento. 

Con esta nova instrución, aténdese 
ao Código Técnico da Edificación, 
que define que a capacidade de 
evacuación dos locais é o que de-

ao aeroporto de Santiago gra-
zas á chegada dunha compañía 
de bandeira europea, que pode 
servir de imán a outras com-
pañías a medio prazo.

Malia estas boas novas, o gober-
no de Compostela Aberta se-
gue a pedirlle unha maior impli-
cación á Xunta de Galicia para 
a coordinación aeroportuaria 
do país tendo en conta que as 
competencias neste sentido su-
peran, con moito, o papel que 
poden ter os concellos.

Desestacionalización

O goberno de Compostela 
Aberta está a traballar arreo 
na procura dun turismo de ca-
lidade que aproveite dun xeito 
cualitativo os datos récord en 
número de peregrinos, visitan-
tes, pernoctacións e pasaxeiros 
e pasaxeiras en Lavacolla que 
tivemos durante este 2016. 
Por iso lanzamos o Foro STO: 
Santiago Turismo Ordenado, 
co obxectivo de de sentar as 
bases para unha actualización 
sustentable e consensuada do 
Plan Estratéxico de Turismo. 
A participación do conxunto 
dos sectores é imprescindible 
para diagnosticar os problemas 
e oportunidades da actividade 
turística en Compostela. 

termina o seu aforo. É dicir, de nada 
vale que un local teña unha super-
ficie de 500 metros cadrados se só 
conta cunha porta estreita para a 
súa evacuación no caso de emer-
xencia. Trátase de aplicar a mesma 
filosofía que adoptou o Concello 
de Madrid despois da traxedia do 
Madrid Arena.

Nova ordenanza municipal

Ademais, o goberno está empezan-
do a traballar no desenvolvemento 
dunha nova ordenanza municipal 
que clarifique todos os aspectos 
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Lufthansa aterra en 
Compostela

Mesa de diálogo co sector da 
hostalaría nocturna para pór fin 
á inseguridade xurídica

relacionados coas actividades de 
ocio e espectáculos públicos, tal e 
como esixe o regulamento que de-
senvolve a Lei de Emprendemento 
de Galicia, que entrou en vigor a 
finais de novembro. 

Outro dos compromisos adquiri-
dos na mesa de diálogo co sector 
da hostalaría nocturna, co respaldo 
tamén dos grupos da oposición, 
ten que ver co marco interpretati-
vo dos expedientes abertos a este 
tipo de locais. A instrución apro-
bada ao respecto pola Xunta de 
Goberno suprime as ordes de pe-
che inmediato nun prazo máximo 
de 24 horas para que os titulares 
dos establecementos teñan cinco 
días hábiles para presentar as súas 
alegacións; e dalle prioridade aos 
expedientes de reposición da le-
galidade sobre os expedientes de 
carácter sancionador.

A instrución aprobada na Xunta 
de Goberno sinala que “o abano 
da contía das multas previstas pola 
normativa dividirase en tres terzos 
e, como norma xeral, aplicarase a 
multa dentro do terzo máis baixo”, 
sempre que non se dean circuns-
tancias de especial gravidade.

Así, no caso das infraccións leves 
con sancións establecidas pola nor-
mativa de entre 300 e 30.000 eu-
ros, establécese o criterio de aplicar 
sancións no primeiro terzo, de en-
tre 300 e 10.200 euros.

O goberno de Compostela Aberta 
está a traballar arreo na procura dun 

turismo de calidade

O traballo da mesa de diálogo coa 
hostalaría nocturna coincidiu no 
tempo coa investigación aberta pola 
Fiscalía en torno aos expedientes 
abertos a varios locais da cidade, 
nunhas dilixencias previas nas que 
o concelleiro de Espazos Cidadáns 
prestará declaración como investiga-
do. Jorge Duarte foi o primeiro en 
solicitar esa comparecencia, para ex-
plicar a súa actuación e tamén com-
pareceu ante os medios de comuni-
cación, ante o pleno da corporación, 
e ante a asemblea de Compostela 
Aberta.

O concelleiro vén mantendo que a 
súa única intención foi garantir a se-

guridade xurídica, para non adoptar 
decisións que acabaran sendo inxus-
tas pero que supuxeran danos irre-
parables para os afectados. De feito, 
Duarte acabou tramitando todos 
os expedientes que lle chegaron, e 
que nalgún caso supuxeron o peche 
dun local que finalmente tivo que ser 
reaberto porque a sanción non esta-
ba xustificada.

Duarte explicou publicamente que 
os catro expedientes que inicialmen-
te investigaba a Fiscalía impuñan pe-
ches cautelares (para seren executa-
dos en 24 horas) para infraccións de 
diferente gravidade: unha discoteca 
con aforo para 250 persoas na que 

había máis de mil e na que as saídas 
de emerxencia estaban obstaculiza-
das con caixas e mobles, fronte a un 
local con aforo para 50 persoas no 
que había 90, coas saídas plenamen-
te liberadas. O concelleiro entendeu 
que a situación non era a mesma, e 
polo tanto o peche non estaba igual 
de xustificado.

O de Jorge Duarte non é, en ningún 
caso, unha investigación por corrup-
ción. O concelleiro non se deixou 
comprar por medio de ningunha 
promesa nin de ningún agasallo, nin 
obtivo ningunha vantaxe da súa ac-
tuación. O único que fixo foi aplicar 
o sentido común.

Sentido común e seguridade xurídica

A compañía comezará a operar na cidade a partir de abril
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soas sen fogar dotándoas dunha 
alternativa habitacional para que, 
a partir de aí, poidan recuperar a 
súa vida e emprego mediante un 
itinerario de inclusión con profe-
sionais da educación social.

Mentres a Xunta de Galicia elu-
de as súas responsabilidades en 
materia de vivenda e sanidade, o 
Concello de Santiago pon todos 

os seus recursos humanos e eco-
nómicos na atención destas per-
soas. Neste sentido, o goberno 
de Compostela Aberta reitera 
que seguirá a pedirlle ao Execu-
tivo autonómico corresponsa-
bilidade neste eido mediante a 
construción dun Centro Integral 
24 horas en Compostela.

as arcas do Concello. Por se 
quedaba algunha dúbida diso, a 
Concellería de Medio Ambien-
te e Convivencia distribuíu en-
tre a veciñanza de Compostela 
un cartaz que o deixaba ben ás 
claras. Outra iniciativa para con-
cienciar á poboación e conseguir 
unha Compostela máis limpa e 
máis sustentable.

No ano 2020, o 50 por cento 
dos residuos domésticos debe-
rán ser reciclados ou recupera-
dos. Dío a Directiva Europea de 
Residuos aprobada no ano 2008, 
e é evidente que queda moito 
por facer para que se cumpra ese 
mandato. En Santiago, o goberno 
de Compostela Aberta quere ir 
dando pasos de cara a lograr 
ese obxectivo, e unha das súas 
apostas é a compostaxe comu-
nitaria. O concelleiro de Medio 
Ambiente e Convivencia, Xan 
Duro, explica que practicamente 
a metade da bolsa do lixo das 
familias está ocupada por restos 
orgánicos, e a mellor maneira de 
recuperalos é a compostaxe. Un 
sistema que, ademais, é perfecto 
para unha cidade con gran ex-
tensión de rural e zonas verdes 
como a capital galega.

A Concellería de Medio Am-
biente ten instaladas tres illas 
de compostaxe comunitarias 
nos barrios de Galeras, Santa 
Marta e Salgueiriños, no marco 
dun proxecto piloto que, explica 
Xan Duro, “está a ter moi boa 
acollida pola veciñanza e é un 
primeiro paso para concienciar 
ás familias compostelás sobre a 
relevancia da reciclaxe”. As illas 
serán utilizadas polas familias 
que así o soliciten, que dispo-
rán de tarxetas RFID para abrir 
os composteiros e depositar os 
seus desperdicios. Agárdase que 
entre 60 e 80 familias participen 
neste proxecto piloto, que nace 
co obxectivo de irse estenden-
do a outros barrios de Compos-
tela.

Ademais, o goberno local vén de 
acordar que Santiago se sume á 

Rede Estatal de Entidades Locais 
pola Compostaxe Doméstica e 
Comunitaria, outra decisión que 
amosa o compromiso do exe-
cutivo de Compostela Aberta 
con políticas respectuosas co 
ambiente. O fomento da com-
postaxe tamén estará recollido 
no novo prego do servizo de re-
siduos sólidos urbanos que debe 
entrar en vigor en 2018.

 Canto pagamos polo lixo?

Producir menos lixo é bo para 
o medio natural, é bo para o 
peto dos cidadáns e é bo para 
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novas
Compostela estréase na 
compostaxe comunitaria

laura doce

Santiago sumarase 
á Rede Estatal de 
Entidades Locais 
pola Compostaxe

O Housing First é un 
proxecto pioneiro co 

que se quere
 solucionar a situación 
das persoas sen fogar 

dotándoas dunha 
alternativa habitacional 

O goberno de Composte-
la Aberta segue a traballar 
arreo na atención ás per-
soas sen fogar de Santiago. 
Un problema que non naceu 
coa chegada de Compostela 
Aberta, porén é o Executivo 
actual o que está a impulsar 
solucións ao asunto. Despois 
de promover os equipos de 
rúa con Cruz Vermella para 
a atención in situ das persoas 
sen teito, o gobernó local asi-
nou un convenio con FEAFES 
para a cesión de dous pisos 
municipais. De momento son 
dúas as persoas que están a 
vivir neles, que seguen o mo-
delo Housing First, a vivenda 
primeiro.

Que é o Housing First?

O Housing First é un proxec-
to pioneiro e impulsado por 
primeira vez pola entidade 
“Hábitat” no que se quere so-
lucionar a situación das per-

Santiago convértese en cidade pionei-
ra en Galicia na atención ás persoas 
sen fogar co modelo Housing First

O alcalde, Martiño Noriega, participou 
no acto inaugural da feira de música 
WOMEX 2016, que se celebrou entre 
o 19 e o 23 de outubro en diferentes 
escenarios de Compostela e que serviu 
como homenaxe á multiculturalidade 
musical.

A Tropa Verde segue sumando recoñecementos. O 
programa recibiu o Premio R de Ecoembes na catego-
ría de mellor campaña de sensibilización das adminis-
tracións públicas, e o galardón APROEMA 2016, que 
entrega a Asociación de Empresas Medioambientais 
de Galicia. A Tropa Verde, un proxecto que premia a 
conciencia ecolóxica da veciñanza, conta xa con máis 
de 2.000 composteláns rexistrados. 

Unha nova edición do WOMEX en Santiago
A Tropa Verde, dobremente premiada
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Rúa de San Pedro: 15 anos anunciándoo, un ano para facelo

O goberno de Compostela 
Aberta quere impulsar un novo 
modelo económico para Santia-
go, que se apoie nas fortalezas da 
nosa cidade: o feito de ser a ca-
pital de Galicia, a súa proxección 
internacional e a súa Universi-
dade. Por iso puxo en marcha o 
programa Compostela Móvese, 
que volve ser unha das grandes 
apostas de cara a este ano. Así se 
vai recoller nos orzamentos mu-
nicipais de 2017 cunha partida de 
100.000 euros na concellería de 
Igualdade, Promoción Económica 
e Turismo, que dirixe Marta Lois.

Compostela Móvese mantén 
unha liña de axudas á creación 
de empresas, na que se vai prio-
rizar o apoio a proxectos de sec-
tores considerados clave para o 
desenvolvemento sustentable do 
Concello. Entre eles figuran o do 
turismo (sostible e de calidade), 
a biotecnoloxía e as ciencias da 

saúde, as industrias culturais e a 
economía social.

Aposta por ti, polo teu barrio 
e polo rural

Ao abeiro do programa Com-
postela Móvese, en 2017 volve-
rán as actividades “Aposta por 
ti, polo teu barrio e polo rural”. 
Trátase dunha serie de accións 
que pretenden favorecer o lanza-
mento de proxectos empresariais 
entre os colectivos con máis difi-
cultades para o emprendemento 
como as mulleres, as persoas en 
risco de exclusión social, a moci-
dade, e a veciñanza dos barrios e 
da contorna rural do Concello. 
En 2016, esta iniciativa permitiu 

poñer en marcha o programa 
”Andar aos Recados nos Bar-
rios de Conxo e Santa Marta”, 
coa participación de máis de 30 
negocios e de todos os centros 
educativos da zona. 

Fairway 2017

O turismo é outro dos sectores 
estratéxicos para Compostela, e 
non se entendería sen o Camiño 
de Santiago. Por iso, a concelle-
ría que dirixe Marta Lois volverá 
apoiar en 2017 a organización do 
Fairway, un congreso e feira pro-
fesional ao que asistiron unhas 
5.000 persoas o ano pasado. O 
obxectivo do encontro é o de 
ofrecer unha visión global do Ca-
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Compostela Móvese, un novo modelo 
económico para a cidade

Recuperamos 
espazos verdes 
para a veciñanza

A finais de 2015 puxemos 
en marcha os traballos para 
a recuperación de espazos 
verdes de gran valor ecoló-
xico na cidade, que estiveron 
abandonados os últimos anos, 
tanto na zona das rotas da 
Brañas de Sar como na Pon-
tepedriña. Deste xeito, a día 
de hoxe xa é posible dar un 
paseo pola senda peonil do 
Sar ao seu paso polo parque 
Eugenio Granell e Novo Mile-
nio en dirección ás pontes de 
Conxo e tamén polas sendas 
peonís de Galeras e Ponte 
Albar. Estes traballos de reha-
bilitación son froito do es-
forzo de 47 mozos e mozas 
que integraron os obradoiros 
de emprego Ecotur I e II, de-
senvolvidos nos anos 2015 e 
2016 no noso municipio.

O ámbito da intervención 
nas brañas do Sar abrangueu 
o val do río Sar, entre o poli-
deportivo do Sar, as piscinas e 
a Pontepedriña, xunto ao par-
que do Paxonal. Así, o tramo 
de senda inaugurado recen-
temente ten unha extensión 
de 700 metros, no que des-
taca a superficie de pradeira, 
a colocación de 20 metros de 
pasarela sobre o río, a insta-
lación dunha pontella de 15 
metros para o cruce do Sar 
ou a execución de 31.500 
metros cadrados de rozas.

Coa apertura deste último 
tramo son xa 6,4 quilómetros 
de senda os dispoñibles na 
cidade, desde o multiusos do 
Sar ata Conxo. Deste xeito, 
estase a tecer unha rede de 
sendas no Concello que favo-
rece o acceso da poboación 
local e dos visitantes a zonas 
de gran beleza natural, etno-
gráfica e cultural.

Esculturas ao aire libre 

Por outra banda, o parque 
Novo Milenio, na Pontepe-
driña, acolle ata o 28 de fe-
breiro unha exposición de 
esculturas figurativas ao aire 
libre realizadas pola Escola de 
Canteiros de Pontevedra

“O Matadoiro de Compostela convértese nun espazo de 
referencia en canto a actividade cultural”

En 1999 saltaba o titular : o 
Concello estudaba peonalizar 
a rúa de San Pedro. Estudouno, 
debateuno, gardou a idea nun 
caixón, e volveuno estudar. En-
trementres gastáronse centos 
de miles de euros de fondos pú-
blicos en reparar os danos dun 
empedrado que non soporta o 
paso de tantos vehículos. Com-
postela Aberta puxo en marcha 
a peonalización branda de San 
Pedro apenas un ano despois 
de chegar ao goberno local. 
Dos 2.500 vehículos de media 
que atravesaban o barrio cada 
día, pasouse a uns 500.

A segunda vida do Matadoi-
ro Compostela

Por outra banda, moi preto da 
rúa de San Pedro érguese a 
antiga Casa da Xuventude. No 
seu programa electoral, Com-
postela Aberta comprometéra-
se a buscarlle un novo destino 

ao edificio. Hoxe, o Matadoiro 
Compostela é un espazo de 
referencia no que cada día hai 
algo distinto que ver ou que 
facer : obradoiros de fotografía, 

Rúa de San Pedro

 Sinatura do acordo para a reindustrialización empresarial da cidade

Matadoiro de  Compostela

miño, a través da experiencia en 
primeira persoa de recoñecidos 
peregrinos, de escritores e de 
críticos. En total, na súa primeira 
edición foron máis de 50 relato-
res os que participaron, proce-
dentes de moi diversos países.

Estratexia para a reindustria-
lización

Ademais, no marco da súa aposta 
por un novo modelo económico 
para a cidade, o Concello de San-
tiago asinou -xunto a outras ins-
titucións e entidades- un acordo 
para a reindustrialización empre-
sarial, promoción do asentamen-
to de empresas e captación de 
proxectos de investimento para 
Compostela. Ao abeiro deste 
acordo, as institucións asinantes 
manifestaron o seu interese por 
poñer en marcha unha estratexia 
conxunta que facilite o asenta-
mento de empresas e a capta-
ción empresarial na zona norte 
da cidade, en concreto na Costa 
Vella, no Tambre e na Sionlla.

microteatro, charlas divulgati-
vas, música… Actividades que, 
ao mesmo tempo que se de-
senvolven, dan ideas do que hai 
que facer co inmoble, de cara 

ao proxecto para a súa remo-
delación que se desenvolverá 
neste ano. E quedou demostra-
do: este é un espazo que paga-
ba a pena conservar.
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Petróglifos, xunto a mámoas e 
castros, conforman a gran tría-
da dos restos arqueolóxicos da 
prehistoria galega. Elementos 
que en moitas ocasións, dada 
a súa abundancia e visibilidade, 
sobrepasaron a súa relevancia 
coma vestixios das culturas do 
pasado que os elaboraron para 
convertérense en artefactos 
culturais que foron resignifica-
dos ao longo do tempo como 
fitos da paisaxe e lugares de 
lendas. 

No Concello de Santiago de 
Compostela contamos cunha 
abondosa mostra destes restos 
arqueolóxicos localizados no 
amplo espazo rural que bordea 
a cidade. Non por acaso, xa que 
resulta moito mais complicada a 
súa conservación na contorna 
urbana, suxeita a unha intensiva 
utilización do terreo desde hai 
séculos.

Que son os petróglifos?

Os petróglifos son gravados so-

Petróglifos, algo máis que 
gravados na terra

coñece santiago

andré
seoane

Os petróglifos de Santiago

No noso termo municipal posuí-
mos unha ampla mostra destes 
gravados rupestres. Algúns de-
les coñecidos desde hai tempo, 
como os do Castriño de Conxo 
ou os do Monte Pedroso, mais 
tamén unha boa cantidade de 
recente descubrimento. Desta-
ca neste último caso o traballo 
da Asociación A Rula, que nos 
últimos anos descubriu case 
unha vintena de novos petró-
glifos na parroquia de Villestro, 
o que converteu esta zona na 
principal área de concentración 
de xacementos prehistóricos do 
noso municipio. 

Actualmente a Dirección Xeral 

de Patrimonio da Xunta está 
a desenvolver os traballos de 
catalogación e inventariado 
destes petróglifos. E, desde o 
Concello de Santiago existe un 
compromiso para que, unha 
vez rematadas os traballos de 
catalogación, se poñan en valor 
estas estacións arqueolóxicas 
procedendo á limpeza de male-
zas na súa contorna e á sinaliza-
ción, asi como ao reactivamen-
to do Centro de Interpretación 
de Villestro (CIVI).

Estas actuacións son fundamen-
tais para garantir o acceso e 
desfrute do público mais tamén 
para protexer a propia integri-
dade destes valiosos vestixios 
do noso pasado, duramente 
afectados polo impacto dos 
lumes forestais e polo desen-
volvemento de actividades de 
aproveitamento forestal.

bre pedra, que normalmente se 
atopan sobre afloramentos gra-
níticos. Os mais comúns com-
póñense de deseños abstractos, 
aínda que tamén existen algúns 
con representación figurativa.

É difícil establecer a súa antigüi-
dade, xa que pola súa natureza 
non poden someterse a méto-
dos de datación como poder 
ser o caso do carbono 14, pero 
atendendo a indicadores coma 
os contextos no que se atopan, 
características técnicas e figuras 
representadas, a maioría dos in-
vestigadores coinciden en data-
los na transición do calcolítico á 
Idade de Bronce, o que nos leva 
até o segundo milenio anterior 
á nosa era.

Porén, é relativamente habitual 
que xunto aos gravados mais 
antigos aparezan outros de fac-
tura posterior, distinguíbeis pola 
maior profundidade dos sucos, 
ao seren realizados con ferra-
mentas metálicas de maior ca-
lidade técnica.

Tampouco existe un consen-
so sobre o seu significado aín-
da que hai interpretacións que 
os identifican como marcas de 

territorio e nalgúns casos como 
posíbeis lugares de culto, se ben 
tamén hai que ter en conta que 
na súa variedade puideran res-
ponder a funcionalidades dife-
rentes.

Sexa como for, a súa presenza 
na actualidade é unha teste-
muña que nos conecta coas 
persoas que viviron no mesmo 
territorio que nós en eras re-
motas. Un contacto directo con 
quen nos precedeu.

Os petróglifos son gravados sobre pedra que se atopan sobre afloramentos graníticos O Concello pretende reactivar o Centro de Interpretación de Villestro

Petróglifos, xunto a 
mámoas e castros, 

conforman a grande 
tríada dos restos 
arqueolóxicos da 
prehistoria galega

No Concello de 
Santiago contamos 

cunha abondosa 
mostra destes 

restos
 arqueolóxicos
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contrainformación

Publicar o que sexa, 
aínda que cho neguen
Mentres o goberno de Compostela Aberta 
traballaba na modificación da relación de 
postos de traballo do Concello, La Voz de 
Galicia xeraba ruído arredor do proceso. O 
xornal publicou unha información na que lle 
poñía nomes e apelidos á reestruturación, 
nomes que lle foran negados desde o propio 
goberno, alertando ao xornalista de que ían 
publicar unha información incorrecta. Unha 
semana máis tarde, o xornal tivo que recti-
ficar, e fíxoo daquela maneira.

ATRIBUÍRLLE A UN OS FILLOS QUE SON DOUTRO
El Correo Gallego deu unha nova mostra de confiar moi 
pouco na intelixencia dos seus lectores ao publicar unha 
información na que trataba de adxudicarlle ao goberno de 
Compostela Aberta as sentenzas xudiciais que se veñen 
recibindo ao longo do último ano no Pazo de Raxoi, e que 
derivan da xestión de anteriores gobernos. Sentenzas que, 
por certo, lles custarán aos petos das veciñas e veciños de 
Compostela un total de 3,5 millóns de euros. Un dato que 
El Correo vén obviando nos últimos meses.

Unha imaxe que vale máis que mil palabras

La Voz de Galicia ilustrou unha información de finais de novembro 
de 2016 cunha fotografía do ano 2014. Nela aparece un grupo de ve-
ciños da rúa Entremuros manifestándose e apelando directamente ao 
alcalde da cidade. Quen elixiu a imaxe fíxoo para que os lectores in-
terpretaran que esa concentración ía dirixida contra o goberno de 
Compostela Aberta e contra Martiño Noriega. Pero nada máis lonxe 
da realidade: aqueles veciños e veciñas pedíanlle responsabilidades ao 
goberno do PP e a Agustín Hernández. Nada diso se aclaraba na infor-
mación, nin sequera cun pé de foto.

Negar a realidade que non encaixa no discurso

O goberno de Compostela Aberta anunciou a municipali-
zación do servizo da asesoría xurídica e La Voz de Galicia 
publicou que iso lle sairía máis caro ao Concello. O xornal 
xustificou ese titular argumentando que o contrato vixen-
te cun despacho de avogados tiña unha “tarifa plana” de 
100.000 euros anuais, cando a realidade é que eses letra-
dos viñan cobrando máis de 250.000 euros ao ano. Aínda 
que anteriores gobernos non quixeron pagarlle algúns tra-
ballos, diversas sentenzas xudiciais están obrigando agora 
a aboarlle ao despacho o que se lle adebeda. E La Voz de 
Galicia sabíao.

Na súa teima por silen-
ciar calquera noticia posi-
tiva resultado da xestión 
de Compostela Aberta 
no goberno de Santiago, 
El Correo Gallego pasa 
ao seguinte nivel borran-
do das fotos a Martiño 
Noriega, sexa cal sexa o 
acto ao que acuda como 
alcalde. Tal é a súa obse-
sión que, co obxectivo de 
que non saia en ningunha 
instantánea, son capaces 
ata de borrar das fotos 
aos mismísimos orga-
nizadores dos eventos. 
Algúns dos casos máis 
flagrantes son o do Spin 
2016, o dos premios Ma-
nuel Beiras, o da inau-
guración da exposición 
sobre o Mestre Mateo ou 
o da visita ás obras da co-
ciña económica.

Curso de Photoshop para borrar ao alcalde
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CUESTIONARIO PROUST

14. Onde che gustaría vivir? 
Vivo onde me gusta

15. Cal é o teu ben máis prezado?
 A cámara de fotos

16.Cal é o teu pasatempo favorito? 
Facer senderismo e coñecer novos lugares

17. Quen son os teus escritores/as favoritos? 
Manolo Rivas, Jose Saramago, George Orwell e 
 Virginia Wolf

18. Que tipo de música prefires? 
Folk

19. Con que personaxe histórica te identificas?
Sojourner Truth

20. Quen é o teu héroe ou heroína de ficción preferido? 
Son Gokú 

21. Quen son os teus heroes/heroínas na vida real? 
As persoas que loitaron e loitan pola igualdade

María Rozas naceu en Santiago en 1981. 
É a terceira concelleira máis nova do 
goberno de Compostela Aberta, por 
tras de Rafa Peña e Noa Morales. María 
estudou Ciencias Políticas na Universi-
dade de Santiago, colabora activamente 
con varias ONG e é membro de move-
mentos feministas.

O seu perfil profesional está indubida-
blemente ligado aos números e ás finan-
zas e posúe experiencia previa no eido 
da administración local, xa que traballou 
como consultora de xestión económica 
para diferentes concellos, tanto grandes 
e medianos coma pequenos.  Agora, 
como concelleira de Economía e Fa-
cenda e tenente de Alcalde de Santiago 
coñece todas as partidas do orzamento 
do Concello de memoria.

1. Cal é o teu estado de ánimo actual? 
Motivada

2. Cal é a túa idea da felicidade? 
O tempo que paso cos meus

3. Cal é o teu grande medo? 
Perder a xente que quero

4. Que trazo destacarías da túa personalidade? 
 A disciplina no traballo

5. Que trazo persoal é o que máis che desagrada? 
Son demasiado autocrítica

6. Que trazo é o que máis che desagrada noutras 
persoas? 
A hipocrisía

7. Cal consideras a túa maior extravagancia? 
Teño demasiadas

8. Que é o que menos che gusta do teu aspecto?
As pernas

9. Que é o que máis valoras nas túas amizades? 
O seu apoio nos tempos malos e os momentos 
de diversión

10. Que ou quen son os grandes amores da túa vida?
A miña parella, a miña filla e a miña cadela, Lúa. 

11. Cando e onde fuches máis feliz? 
En 2001, en Islandia 

12. Se puideses cambiar unha única cousa, que 
elixirías?
A desigualdade

13. Cal consideras o teu maior logro? 
A  xente que me rodea

22. Cal consideras o maior logro da humanidade? 
Os dereitos humanos 

23. Que é o que máis detestas?
As desigualdades

24. Tes algún pesar? 
O tempo perdido

25. Que talento che gustaría ter? 
Musical

26. Cal é a túa viaxe favorita?
 A ría de Muros e Noia

27. Cal é para ti a máxima expresión da miseria?
Os abusos do poder que xeran as desigualdades

28. Cal consideras que é a virtude máis sobrevalo-
rada? 
A beleza

29. Cal é o teu lema? 
Non soñar a vida, vivir os soños
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