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En 1997 liberalizábase o sector da 
enerxía eléctrica, e desde ese ano as 
administracións estaban obrigadas a 
adxudicar o servizo a través de concur-
so públicos. Malia isto, o Concello de 
Santiago non o fixera nunca. Ata agora, 
e con Compostela Aberta.

O Goberno de Compostela Aberta vén 
de poñer en marcha o proceso de orza-
mentos participativos para 2018. Trátase 
do terceiro ano consecutivo que se pon a 
disposición da veciñanza, de forma direc-
ta, a decisión sobre que facer cunha parte 
do orzamento municipal.

Santiago obtivo a segunda nota máis 
alta das cidades galegas no ranking 
internacional de transparencia munici-
pal. Nos dous últimos anos, o Executi-
vo local realizou grandes esforzos para 
mellorar a situación na que se atopa o 
Concello no relativo a esta cuestión.

Regularización do contrato de 

subministración eléctrica
Nova convocatoria de orzamentos 

participativos
Sobresaliente en transparencia

DOUS ANOS DE GOBERNO 
DO CAMBIO

DOUS ANOS DE GOBERNO 
DO CAMBIO
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2º aniversario dous anos gobernando compostela

Pleno de investidura do 
Concello de Santiago

Martiño Noriega é electo alcalde de 
Santiago cos votos a favor de Com-
postela Aberta e o BNG (12), os votos 
en contra do PP (9) e a abstención do 
PSOE (4). O grupo municipal de Com-
postela Aberta dedícalle a investidura 
ás Marías e á memoria de Anxel Casal.

Implantación do “Colecamiños” 
no CEIP Pío XII

Compostela Aberta aposta por un modelo de mobi-
lidade que prioriza ao peón, especialmente ao peón 
máis cativo. Seguindo a filosofía da cidade das crianzas 
implantamos o Camiño Escolar Seguro “Colecamiños” 
como unha iniciativa concibida para que 
os escolares poidan ir sos á escola, coa 
axuda da mascota “Moito olliño” e da 
policía local.

Cancelación do convenio para 
construír a rotonda de Galeras

Continuamos recuperando espazo público. 
Anulamos o convenio que permitía cons-
truír novos acceso ao aparcadoiro privado 
de Galeras usando espazo público. Escoita-
mos e demos resposta a unha demanda da 
veciñanza do barrio que se tiña mobilizado 
contra esta obra innecesaria.

Anulación do contrato da 
ORA e do guindastre con 

Setex 
Unha sentenza xudicial anulou 
este contrato con Setex Aparki. O 
Goberno de Compostela Aberta 
iniciou o proceso para recuperar 
este servizo e xestionalo directa-
mente desde o sector público.

Medidas para o acolle-
mento das persoas 

refuxiadas
Presentamos unha batería de 
medidas e un catálogo de re-
cursos públicos para preparar 
Santiago como cidade acolle-
dora coas persoas refuxiadas.

Apertura das festas do 
Apóstolo aos barrios e 

parroquias
Descentralizamos as festas para 
que os veciños e veciñas de todo 
o Concello puideran gozar de-
las. O programa “Artellando nos 
barrios” encheu os recunchos de 
Santiago.

proxecto piloto de Orzamentos  
Participativos en Mocidade

Destinamos 100.000 euros dos orza-
mentos de 2016 para que a veciñanza 
de entre 16 e 35 anos puidese decidir 
que actividades programaba o Concello 
para a mocidade de Santiago. Foi todo 
un éxito!

Reactivación do Consello 
Municipal de Saúde

Dez anos despois da súa última 
xuntanza, Compostela Aberta puxo 
en marcha de novo o Consello 
Municipal de Saúde, que reúne a 
entidades sanitarias da cidade e ten 
como obxectivo fiscalizar a xestión 
sanitaria no noso Concello.

Nace o Programa Conxo 
Consume/Consume Conxo

Puxemos en marcha este programa 
para impulsar o talento de comercian-
tes e profesionais do barrio de Conxo. 
Ao mesmo tempo urximos ao Minis-
terio de Fomento a acelerar as obras 
pendentes no barrio.

Primeira fase do Plan de 
Eliminación de Fochancas

Coa nosa chegada detectamos un déficit de man-
temento de viarios e rueiros que, segundo diver-
sos informes municipais, se cifraba en 5 millóns 
de euros. Para afrontar o problema, puxemos en 
marcha contratos de emerxencia que tiñan como 
obxectivo eliminar as fochancas máis perigosas, 
ata que puideramos habilitar un gran contrato de 
mantemento.

Sorteo de 25 convites para ver os 
fogos do Apóstolo

Por primeira vez sorteáronse convites 
para que a cidadanía puidera gozar dos 
fogos desde a mesma zona que as auto-
ridades e cargos de representación insti-
tucional.

Plan Director das Zonas 
Verdes e Espazos Públicos de 

Santiago
Este Plan permítenos seguir avan-
zando na definición dos espazos 
verdes para construír unha cidade 
máis sustentable, tanto no espazo 
urbano coma no rural.

Convenio de dinamización coa 
Asociación Cultural Cidade Vella

Dende Compostela Aberta entendemos a 
cultura como algo fundamental para que 
Santiago recupere o seu pulo. Retomamos 
o convenio coa Asociación Cultural Cidade 
Vella, que permite dinamizar a zona histó-
rica e programar actividades musicais ao 
vivo para todos e todas.

Recuperación do proxecto “Vías 
Verdes a Compostela”

Retomamos os contactos co Concello de 
Oroso para desenvolver este proxecto, con-
cibido en 2008 e esquecido polos gobernos 
anteriores. Consiste no acondicionamento 
de 24 quilómetros de vías de ferrocarril para 
convertelos en sendas verdes.

Auditoría Cidadá
Iniciamos a auditoría das contas dos exer-
cicios anteriores para coñecer o estado 
económico real do Concello de Santiago. 
Ao mesmo tempo, o alcalde e o Goberno 
comezaron a realizar unha auditoría cida-
dá coa celebración dunha serie reunións 
co tecido asociativo veciñal.

Campaña Compostela en Negro / 
En Negro contra a violencia

A aposta polas políticas activas de igual-
dade é unha das máximas do Goberno de Compostela 
Aberta. Por iso puxemos en marcha “Compostela en 
Negro”, iniciativa coa que se involucrou a sociedade 
civil tinguindo os establecementos de negro. En 2016 
a campaña ampliouse a todo o país e adheríronse a ela 
máis de 15 concellos de toda Galicia.

Nace “Prestogal”, un proxecto 
de economía circular no barrio 

das Marías
O Goberno de Compostela Aberta con-
vértese en pioneiro en apostar pola 
economía circular. Prestogal é un pro-
xecto que favorece a economía de in-
tercambio e troco. Trátase da primeira 
iniciativa deste estilo que está partici-
pada pola institución pública.

Duplicamos as bolsas de 
comedor ata os 165.727€

Chegados ao Goberno, incre-
mentamos en case 70.000 
euros as bolsas de comedor 
escolar porque a cantidade 
consignada no último ano de 
mandato do PP era claramente 
insuficiente.

Posta en marcha do 
programa “Compostela 

Móvese”
Buscamos dinamizar o teci-
do empresarial da cidade e a 
creación de empresas. O pro-
grama diríxese ás persoas em-
prendedoras e investigadoras.

Piscinas de Sar de balde para as 
familias con menos recursos

Unha das primeiras medidas que to-
mamos como Goberno foi habilitar un 
bono para que as familias con menos 
recursos de Compostela puideran acce-
der ás piscinas de Sar de balde durante 
o verán. Ocio saudable ao alcance de 
todos e todas.

Paralización do derrubamen-
to da Casa da Xuventude

A Casa da Xuventude é un edificio sin-
gular protexido polo Plan Especial da 
Cidade Histórica. Paralizamos o seu 
derrubamento para convertelo nun 
espazo cultural para toda a veciñanza.

Posta en marcha de
  “Efecto Proximidade”

Trátase dun programa pensado para 
favorecer económica e socialmente 
os mercados de Compostela. Incor-
pora actividades de lecer que teñen 
como obxecto facer máis atractivos 
os mercados e lograr a que a ve-
ciñanza se involucre nelas.

Impulso ao 
Programa Apego

A aposta polo fomento do 
galego entre os mais novos é 
outro dos piares deste Goberno. Impulsamos o 
programa Apego e amplificámolo acompañán-
doo cunha programación de actividades men-
suais para as crianzas co obxectivo de garantir 
espazos de uso do galego dende os cero anos.

Mesa de Traballo para a 
Atención das Persoas sen Fogar

Unha ducia de entidades sociais e o 
Concello forman parte desta mesa de 
traballo que busca realizar unha diag-
nose das persoas sen fogar e marcar os 
pasos que cómpre dar na súa atención.

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 30 xuño 2015 15 xullo 2015 25 xullo 2015 27 xullo 2015 

25 setembro 2015 21 setembro 2015 15 setembro 2015 

29 outubro 2015 

30 outubro 2015 23 novembro 2015 26 novembro 2015 27 novembro 2015 

21 outubro 2015 2 outubro 2015 30 setembro 2015 

4 decembro 2015 

14 decembro 2015 23 decembro 2015 19 xaneiro 2016 26 xaneiro 2016 28 xaneiro 2016
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Segunda fase do Plan de 
Eliminación de Fochancas

Puxemos en marcha o segundo 
contrato de emerxencia para eli-
minar as fochancas. Continuamos 
apostando polo mantemento bai-
xo o lema “Querer é manter”.

Aprobación do Plan de 
Vivenda Baleira 

Poñemos en marcha o Plan de 
Mobilización de Vivenda Baleira 
co obxectivo de facilitar o alu-
gueiro na nosa cidade.

Orzamentos Participativos 2017
Habilitamos 1,1 millóns de euros de or-
zamento municipal para que a veciñanza 
decida en que investilos (1 millón en in-
vestimentos e 100.000 en actividades para 
a mocidade). O proceso desenvólvese nas 
áreas do rural, nordeste e sureste, así coma 
no conxunto da cidade.

Inauguración do campo de 
fútbol de Conxo

Dotamos á veciñanza do barrio 
dunha nova instalación deporti-
va que conta con novo material 
e tamén cun innovador desfibri-
lador semiautomático.

Acondicionamento das sendas 
peonís na contorna das Brañas 

de Sar
Dende o Goberno da cidade entendemos 
o valor ambiental que ten a zona das 
Brañas de Sar. Por iso, ao abeiro do obra-
doiro de emprego Ecotur, comezamos o 
acondicionamento de varias sendas peo-
nís neste espazo natural.

Implantación do “Colecamiños”  
no CEIP Raíña Fabiola

O éxito do Colecamiños no Pío XII le-
vounos a implantalo tamén no CEIP 
Raíña Fabiola para que os seus alum-
nos e alumnos poi-
dan ir sós á escola.

Ordenanza de garantía básica 
cidadá “Compostela Máis”

Avanzamos na Compostela máis social 
coa aprobación da renda de garantía 
básica e as prestacións de rescate so-
cial, pensadas para as persoas con me-
nos recursos. Destinamos a esta iniciati-
va máis dun millón de euros.

Reapertura da Casa da 
Xuventude

Despois de paralizar o seu derruba-
mento decidimos dotar este inmo-
ble de utilidade. Así, puxemos en 
marcha un proxecto de autoxestión 
do Matadoiro Compostela para do-
tar de contido cultural este edificio 
e devolverllo á veciñanza.

Un millón de euros no rural 
grazas  ao PAS 2015

A aposta polo reequilibrio territorial é ou-
tro dos eixos do Goberno de Compostela 
aberta. Destinamos un millón de euros a 
varias parroquias do rural grazas ao Plan 
de Acción Social 2015. Mantemos o com-
promiso de que os plans provinciais se 
destinen ao rural e non a urbanizar rúas.

Convenio coa Asociación Cul-
tural “Tempo con Xeito” para 

dinamizar a zona nova
O convenio ten como misión pro-
mover a dinamización cultural de 
Compostela e aposta pola conviven-
cia entre o descanso veciñal e o ocio 
nocturno.  

proxecto Compostela, 
“Territorio das Mulleres”

A nosa aposta pola igualdade continúa 
coa iniciativa “Compostela, Territorio das 
Mulleres”, unha marca na que os nosos 
establecementos e comercios se poden 
integrar para facer de Santiago unha ci-
dade libre de violencias machistas.

Cesión de tres pisos munici-
pais para persoas sen fogar

O Plan de Atención ás Persoas sen 
Fogar continúa coa cesión de tres 
pisos municipais á entidade FEAFES 
para que neles poidan vivir persoas 
en situación de vulnerabilidade so-
cial baixo o modelo “Housing First”.

app de incidencias 
“Liña Verde”

Habilitamos unha plataforma para 
que a veciñanza poida trasladar as 
incidencias e facilitar a resolución 
de pequenos asuntos cotiáns.

Programa RUAS de rexenera-
ción urbana

O Plan RUAS utiliza a técnica do 
graffiti para rexenerar espazos ur-
banos e mellorar o seu atractivo.

Aprobación da Ordenanza de 
Transparencia

Poñemos en marcha unha Ordenanza 
de Transparencia moito máis rigorosa 
que o que ordena a lei estatal e baixo 
a que publicamos toda a información 
municipal que sexa de interese para a 
cidadanía.

Solución para a nave 5 da 
Praza de Abastos

Pechamos o círculo dándolle saída 
á nave 5 da Praza, sen uso nos últi-
mos anos. Apostamos polo produto 
local e de proximidade para que a 
Praza manteña a súa esencia.

Auditoría das contas de XADE
A entidade encargada de xestionar as ins-
talacións deportivas levaba anos sen pre-
sentar as contas. Estamos a falar de diñeiro 
público, polo que Goberno de Compostela 
Aberta decidiu iniciar unha auditoría dos 
últimos exercicios econó-
micos da entidade.

Duplicamos as contías das 
bolsas de comedor

Continuamos apostando polas po-
líticas sociais duplicando as contías 
das bolsas de comedor ata acadar os 
360.000 euros. Incorporamos ade-
mais bolsas por actividades extraes-
colares.

Plan de Mantemento dos 
Centros Públicos

Poñemos en marcha, por primeira 
vez, un plan anual para o mante-
mento dos CEIPS de Compostela 
actuando conforme as peticións dos 
equipos directivos dos centros. En 
total realízase un investimento con-
xunto de 460.000 euros.

Peonalización da rúa 
de San Pedro

Gobernamos escoitando á veciñanza 
do barrio que apostaba pola peona-
lización da rúa. Compostela continúa 
co cambio no modelo de mobilidade 
apostando por gañar espazo para o 
peón mediante a redu-
ción do tráfico rodado.

Posta en marcha da 
publicación 

“Compostelánea”
Compostelánea é unha re-
vista que ofrece á veciñanza 
e aos turistas toda a infor-
mación da cidade e detalla 
tamén a oferta turística e de 
lecer, mes a mes.

Aposta polos músicos locais nas 
Festas do Apóstolo

Unha das actividades máis votadas no proxec-
to piloto de orzamentos participativos na área 
de Mocidade foi precisamente a que aposta-
ba pola programación de artistas locais nas 
festas. Darlle espazo e tempo aos artistas de 
Compostela para que se poidan proxectar na 
cidade, no país e no mundo, é unha das apos-
tas deste Goberno.

Sinatura do convenio da
 Estación Intermodal

Despois de moitos anos esperando, 
desde aquel primeiro acordo de 2006, 
o pulo decidido do Goberno de Com-
postela Aberta e a complicidade coa 
ministra Ana Pastor foron factores deci-
sivos para conseguir asinar este necesa-
rio convenio.

Legalización da antiga 
fábrica de curtidos de 

Ponte Sarela
Despois dun proceso xudicial de 
nove anos e unha orde de derru-
bamento do 65% da instalación, 
legalizouse esta antiga fábrica de 
curtidos cun proxecto arquitectó-
nico singular e premiado.

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 

5 febreiro 2016 15 febreiro 2016 4  marzo 2016 29  marzo 2016 6 abril 2016

13 abril 201615 abril 201620 abril 201612 maio 201616 maio 2016

19 maio 2016 20 maio 2016 3 xuño 2016 7 xuño 2016 9 xuño 2016

10 xuño 201615 xuño 201616 xuño 201622 xuño 201629 xuño 2016

30 xuño 2016 8 xullo 2016 27 xullo 2016 8 agosto 20161 xullo 2016

Cuarta fase do Plan de Acción 
Social no rural de Compostela

Cremos no noso rural e nas súas 
posibilidades e non entendemos o 
abandono que se produciu no últimos 
anos. Por iso continuamos investindo 
nas parroquias de Compostela, nesta 
ocasión un total de 200.000 euros .
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Primeira oferta pública de 
emprego dende 2008

Sacamos 17 prazas de libre acceso, 21 de 
promoción interna para persoal funcio-
nario, e oito de promoción interna para 
persoal laboral. E todo isto malia a limita-
ción e ao corsé imposto polo Goberno do 
Estado na contratación de persoal para as 
administracións locais, que limita moito 
a marxe de manobra dos concellos.

Aprobación da moratoria 
hoteleira na Zona Histórica

Un dos obxectivos de Compostela Aberta 
pasa por fixar poboación na zona histórica e 
evitar que se converta nun parque temático. 
Por iso aprobamos unha moratoria de dous 
anos para impedir a proliferación de máis 
tendas de recordos e hoteis na zona vella.

Redacción das instrucións sobre 
aforos dos locais

A mesa de diálogo co sector da hostalaría, que promovemos 
dende o Goberno, deu un paso fundamental para darlle so-
lución a un problema de convivencia que viña de vello e que 
pasa por conseguir un equilibrio entre o descanso veciñal e o 
ocio nocturno. O que permiten estas instrucións é unificar cri-
terios e darlle seguridade xurídica aos locais, que se regularán 
por unha única normativa de aforos.

Constitúese o Consello 
Municipal de Turismo

Reactivamos o Consello Municipal 
de Turismo, que levaba sen funcio-
nar dende 2010 e que ten como 
obxectivo que as administracións 
públicas e as entidades turísticas 
debatan e afonden sobre o modelo 
turístico da nosa cidade.

Santiago recibe 10 millóns 
de euros da EDUSI

Continuamos co esforzo na captación 
de fondos. Santiago foi unha das ci-
dades beneficiarias dos fondos da 
EDUSI e recibirá 10 millóns de euros 
para desenvolver o proxecto (re) VIVE 
Santiago, que busca unha cidade máis 
sustentable, social e ecolóxica.

Adxudicación do gran contrato de 
mantemento

A aposta polo mantemento tradúcese no gran 
contrato que puxemos en marcha por valor 
de 1,2 millóns de euros e que nos permite 
acometer arranxos no menor tempo posible, 
tanto nas beirarrúas coma nos rueiros. Dende 
o goberno de Compostela Aberta mantemos a 
máxima de que “Querer é manter”.

Proxecto piloto de illas de 
compostaxe comunitarias

Galeras, Santa Marta e Salgueiriños 
son os tres barrios elixidos para 
este proxecto piloto que busca fo-
mentar a reciclaxe e a reutilización 
dos residuos urbanos para conse-
guir, en 2020, que as familias reci-
clen o 50% da bolsa do lixo.

Avanzamos en transparencia 
co portal “Orzamento Aberto”

Este portal inclúe unha listaxe de todos 
os contratos e pagamentos realizados 
polo Concello, con facturas desde un 
céntimo. Continuamos apostando pola 
transparencia e, con isto, seguimos ta-
mén un paso por diante da lei estatal 
sobre transparencia.

Arrinca o proceso de revi-
sión do Plan de Turismo 

O Goberno de Compostela Aberta 
aposta por un modelo de turismo 
de maior calidade que non mo-
rra de éxito. Por iso comezamos a 
#Gobernanzaturismo coa revisión 
do Plan e a realización do foro “STO: 
Santiago turismo ordenado”.

Guía de linguaxe NON sexista 
para a administración

Fomentar a igualdade comeza coa linguaxe 
que usamos e as administracións públicas 
debemos ser as primeiras en dar exemplo. 
Por iso lanzamos esta guía para que as tra-
balladoras e traballadores públicos utilicen 
linguaxe non sexista nas 
súas comunicacións.

13 xuño 2015 

13 xuño 2015 13 xuño 2015 

15 xullo 2015 

Apertura do Centro Xove 
da Almáciga

Despois de moitos anos co edi-
ficio baleiro, foi o Goberno de 
Compostela Aberta o encargado 
de acondicionar o centro xove da 
Almáciga e poñelo funcionar, do-
tándoo de contido e de activida-
des durante todo o ano.

Compostela Ilustrada
Debuxantes de prestixio internacional 
reuníronse en Santiago para recrear 
Compostela dunha maneira orixinal e 
diferente nos seus cadernos de viaxe, 
observando a nosa cidade dende diver-
sos puntos de vista. Compostela Ilustra-
da reuníu arredor do mundo da ilustra-
ción a profesionais do ramo e, 
mesmo, as súas familias.

Proxecto para o control das
 colonias felinas

O benestar animal tradúcese en políticas activas 
de protección da súa saúde. Dende o Goberno 
local aprobamos un plan para controlar as co-
lonias felinas de Santiago, mediante a captura, 
solta e esterilización de aproximadamente 140 
gatos rueiros das 30 colonias felinas existentes 
en Compostela.

165.000 euros para 
instalacións deportivas

Santiago conta cunha ampla rede de 
pavillóns e instalacións deportivas que, 
iso si, levan moitísimos anos cun déficit 
de mantemento. Como para nós querer 
é manter, investimos 165.000 euros en 
mellorar os pavillóns de Restollal, Vite, 
Fontiñas, Villestro e As Cancelas.

Inauguración da senda peonil do 
Sar polo parque Eugenio Granell 

Continuamos ampliando as sendas verdes do 
noso Concello co obxectivo de acadar unha 
Compostela máis verde e máis accesible para 
toda a veciñanza. Nesta ocasión cun novo tra-
mo de 700 metros e 4.900 metros cadrados de 
pradeira realizado polos participantes no obra-
doiro de emprego Ecotur II.

Pacto Local pola 
Mobilidade

Este documento é resultado do tra-
ballo realizado dende novembro 
de 2015 con numerosos sectores e 
colectivos da cidade. Ten un total de 
oito eixos, que pasan por facer de 
Santiago unha cidade máis inclusi-
va e accesible.

Rebautizar o aeroporto co 
nome de Rosalía de Castro

O Pleno da luz verde a unha proposta de 
Compostela Aberta para darlle ao noso 
aeroporto o nome da poetisa máis inter-
nacional e coñecida das nosas letras. 

Arrinca o proxecto para rein-
dustralizar Santiago

Asinamos un convenio con entidades 
empresariais e comerciais da cidade, 
así como con outras institucións como a 
Xunta e a Universidade de Santiago, para 
poñer en marcha unha estratexia conxun-
ta que facilite o asentamento de empre-
sas na zona norte da cidade.

Protocolo de desafiuza-
mentos con Ames e Teo

Posta en marcha de medidas 
destinadas a evitar desafiuza-
mentos en Santiago, Ames e Teo 
e garantir alternativas habitacio-
nais no caso de que se cheguen 
a producir.

encontros “Ao Vivo”
O Goberno local inicia a rendición 
de contas ante os barrios e parro-
quias despois de ter realizada unha 
auditoría cidadá coas asociacións 
veciñais.

Recuperación do Premio 
Xohana Torres

A Concellería de Igualdade recuperou 
este premio de ensaio e creación au-
diovisual coincidindo coa celebración 
do Día Internacional das Mulleres. Un 
premio que leva nome de muller e 
que contribúe á visibilización das artis-
tas, poetisas e escritoras.

convocatoria do Real Padroado
O Real Padroado é un organismo parti-
cipado polo Concello, pola Xunta e polo 
Estado que resulta fundamental para 
acometer grandes investimentos na ci-
dade. Martiño Noriega conseguiu que o 
xefe do Estado o recibira e se comprome-
tera a convocalo en breve. Ningún alcal-
de o lograba dende 2003.

Oficina de dúbidas sobre a
 regularización catastral

O Goberno de Compostela Aberta ponse 
de lado das persoas afectadas pola re-
gularización catastral de Montoro e crea 
unha oficina para tramitar alegacións e 
resolver dúbidas sobre esta cuestión.

Estudo para construír un apar-
cadoiro na contorna do Hospital 

Clínico
O Goberno local fai os seus deberes e 
cambia os usos dun predio próximo ao 
Hospital Clínico para que nel se poida 
construír un aparcadoiro que tería máis 
de 300 prazas. Unha bolsa de aparca-
mento moi necesaria.

24 agosto  2016 27 setembro 2016 29 setembro 2016 3 outubro 2016 7  outubro 2016

14  outubro 2016 11  outubro 20169 novembro 2016

28 novembro 2016 30 novembro 2016 12 decembro 2016 22 decembro 2016

28 decembro 201616 xaneiro 2017

25 febreiro 2017 7 marzo 2017 15 marzo 2017 16 marzo 2017

10 novembro 2016

9 febreiro 2017

22 novembro 2016

19 xaneiro 2017
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Homenaxe ás lavandeiras de 
Compostela

Colocamos un mural no parque de 
Galeras para lembrar o traballo das 
lavandeiras.

rehabilitación da Casa das 
Máquinas

Investimos 25.,000 euros nunha pri-
meira fase de rehabilitación dun edi-
ficio histórico que leva moitos anos 
de abandono. Súmanse aos 50.000 
euros que se empregaron en acome-
ter pequenas obras de aseguramento 
da estrutura.

I Certame “Vello dos Contos”
Desenvolvemos a primeira edición 
dun certame que quere dar a coñe-
cer a figura de Xosé Mosquera entre 
o alumnado de 5º e 6º de primaria, 
ao mesmo tempo que fomenta o 
uso do galego.

“Con B de Barrio”
Dinamizamos o pequeno comercio 
coa segunda edición de “Con B de 
Barrio” que busca implantar mode-
los comerciais innovadores.

1,5 millóns máis para os orzamentos 
participativos 

Aumentamos as contías dos orzamentos partici-
pativos para 2017 en 400.000 euros, dividimos 
a zona rural en norte e sur e incorporamos as 
Festas do Apóstolo do vindeiro ano ao proceso.

Plan Estratéxico de Comercio 
2017-2021

Aprobamos este plan, que foi elabordado colabora-
ción con varias entidades e axentes comerciais da 
cidade. Busca implantar medidas de fomento do 
pequeno comercio de Compostela.

Traslado ao xulgado da situación de 
Mercagalicia

O Goberno local detectou irregularidades na xes-
tión da entidade (participada polo Concello) que 
derivaron na posta en marcha dunha auditoría 
dos últimos catro exercicios e, posteriormente, na 
denuncia ante o xulgado da situación (causada pre-
suntamente polo seu ex xerente).

Humanización da rúa
 Montero Ríos

O noso modelo de cidade pasa por 
facela máis accesible e atractiva 
para o tráfico peonil. Ampliamos 
beirarrúas, colocamos arboreda, 
bancos, aparcadoiro de bicicletas e 
unha pequena praza peonil.

Regularización do contrato 
de Centros Socioculturais

Derivamos á Fiscalía un informe 
xurídico que alerta de posibles 
irregularidades na xestión do 
contrato de centros socioculturais. 
Ao mesmo tempo elaboramos un 
novo prego que evitaría replicar os 
erros do pasado.

subministración eléctrica
100% renovable

Compostela Aberta regularizou o servizo 
da luz que levaba sen contrato dende 1997 
conseguindo que a subministración eléctri-
ca ao Concello sexa 100% renovable.

Observatorio de Igualdade 
de Xénero

Bota a andar este observatorio, o 
primeiro creado dende unha ins-
titución pública  para diagnosticar 
e afrontar desde o ámbito político 
as desigualdades de xénero.

Santiago entra na rede inter-
nacional “Cidade dos nenos e 

as nenas”
Pasamos a formar parte desta rede in-
ternacional impulsada polo pedagogo 
italiano Franceso Tonucci. Unha rede 
que busca facer das cidades lugares 
máis amigables coas crianzas.

Programa Municipal de Apoio 
á Inclusión Social

Impulsamos un Programa de Inclu-
sión Social por primeira vez no Con-
cello, que conta con servizo de conci-
liación para facilitar a asistencia.

Actualización das zonas saturadas 
para os locais de hostalaría

Asinamos unha resolución pola que se 
actualizan e harmonizan as normas sobre 
declaración de zonas saturadas, o que per-
mite dar seguridade xurídica aos locais de 
hostalaría e avanzar na convivencia na zona 
histórica.

novo parque infantil 
adaptado de Galeras

Construímos un novo parque in-
fantil no barrio de Galeras, respon-
dendo á demanda veciñal motiva-
da polo incremento da poboación 
infantil na zona.

Proxecto de recollida de 
vidro “Porta a porta”

Contribuímos á mellora da contor-
na e á xestión de residuos con este 
programa de recollida de vidro que 
estrean os locais de hostalaría da 
zona vella compostelá.

“Enreguéifate 2017”

A regueifa forma parte do patri-
monio inmaterial do noso pobo e 
dende o Concello recuperámola 
como elemento de dinamización 
do galego cun certame no que par-
ticiparon máis de 1.000 escolares 
de toda Galicia.

Aprobación inicial da municipali-
zación da ORA e do guindastre

O Pleno aproba a municipalización inicial 
do servizo de ORA e do guindastre á espe-
ra de que se solucione a decisión xudicial 
de retrotraer o proceso á mesa de contrta-
ción de 2011.

Suspensión de licenzas no 
antigo Peleteiro

Compostela Aberta aprobou a re-
dución do uso comercial no predio 
do antigo colexio Peleteiro para 
evitar a creación dun gran centro 
comercial no Ensanche.

Plan de Acción para as 
Enerxías Sostibles

Elaborarase un inventario de 
emisións do municipio co obxec-
tivo de reducir os gases de efecto 
invernadoiro nun 40% ata 2030.

Traslado Escola Municipal de Música á 
Escola de Altos Estudos Musicais

Compostela Aberta atopa unha solución a un 
problema de convivencia que viña de vello en-
tre o CEIP Apóstolo Santiago e Escola Municipal 
de Música trasladando esta última á Escola de 
Altos Estudos Musicais nun espazo e instala-
cións mellores.

I SELIC (Semana do Libro de 
Compostela)

Santiago celebra a primeira semana 
do libro organizada en colaboración 
coas editoras e librarías locais.

Sinatura da vía Verde 
Santiago – Cerceda

Damos pulo a un proxecto que 
data de 2008, pero que ningún 
goberno conseguiu impulsar. Asi-
namos un convenio para construír 
36,9 quilómetros da que será a vía 
verde máis grande de Galicia.

I Festa do Deporte

Máis de 60 entidades depor-
tivas participan nesta festa do 
deporte que reúne  multitude 
de disciplinas deportivas en 
cinco espazos.

17 marzo 2017 24 marzo 2017 29 marzo 2017 3 abril  2017

5  abril  20176  abril  20177  abril  201712  abril  2017

17 abril  2017 18 abril  2017 19  abril  2017 20  abril  2017 26 abril  2017

8 xuño  2017 17 xuño  201719 maio  201718 maio  2017

12 maio  201718 maio  2017 16 maio  2017 10 maio  2017

2 xuño  2017
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2º aniversario

o mellor e o peor 
destes dous anos

aspectos bos

aspectos bos

aspectos bos

aspectos bos

aspectos bos

aspectos malos

aspectos malos

aspectos malosaspectos malos

aspectos malos

Compostela

Que a xente do común, que persoas sen experiencia política 
previa foramos quen de conseguir a confianza de veciños e 
veciñas para chegar á institución. Unha profesora de universi-
dade, un mestre, unha psicóloga, unha estudante de doutora-
mento... e así ata chegar a 10!! 

A posibilidade de traballar 
para facer a cidade que que-
remos a maioría da veciñanza

A volta da música aos bares, da escena aos 
teatros e da música e os libros ás rúas de 
Compostela. Tamén o traballo coas com-
pañeiras e os compañeiros: o impulso con-
xunto que provoca un futuro posible no que 
a cultura municipal será pensamento e acción 
participada e innovadora que transformará a 
vida en Compostela. Imos adiante!

Para a xente que vimos de movementos so-
ciais, a posibilidade de facer cambios reais so-
bre a túa cidade. Ademais co plus de traballar 
cun equipo humano espectacular no que hai 
moitas máis risas que choros.

Os que confunden facerlle 
oposición ao Goberno muni-
cipal con facerlle oposición á 
cidade

A dificultade de conciliar polos horarios, ritmos e tempos da 
política que fan incompatible a corresponsabilidade no coida-
do e a conciliación

A dificultade para asumir os 
tempos dunha administración 
como ésta e o grao de frusta-
ción que crea.

As imposibilidades que non son certas, as 
resistencias agochadas e a forza da tradición 
clientelar que herdamos nun eido cultural 
maltratado e resistente onde o traballo é 
precario.

Os custes en tempo para a familia e as tácticas 
miopes e curtopracistas da oposición que se 
dedica a facer contorsionismo político.

jorge duartemaría rozas

branca
novoneira

xan duro

martiño  noriega
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aspectos bos

aspectos bos

aspectos bos

aspectos bos

aspectos bos

aspectos malos

aspectos malos

aspectos malos

aspectos malos

aspectos malos

O maior coñecemento do noso territorio que ofrece 
esta oportunidade. Se xa pensaba que o noso Concello 
era moito máis que a zona urbana, esta oportunidade 
non fai máis que corroborarmo. Podemos poñer en va-
lor e mellorar a vida das periferias do noso Concello. Ta-
mén o grupo humano que formamos como equipo de 
Goerno, do cal estou moi orgulloso e aprendo cada día.

O orgullo de traballar con este equipo 
de goberno, sumado á satisfacción de ver 
que pouco a pouco se vai desenvolvendo 
o latexo desa Compostela que queremos, 
coas súas grandes e pequenas cousas. Sa-
ber que estamos a levar a cabo, da man 
dos axentes económicos e sociais clave, 
determinadas iniciativas, programas e po-
líticas pensando nas persoas.

O grupo de goberno, 
tanto a nivel profesional 
como humano.

O mellor segue a ser a resposta da cidadanía de 
Compostela ao noso proxecto, o apoio a unha 
opción política nova como CA que xerou e xera 
a ilusión de que se poden facer as cousas doutro 
xeito. Unha organización xurdida da nada e que 
nun ano se converteu, contra todo pronóstico, na 
forza máis votada.

O bo equipo que formamos, o bo 
rollo e o humor que hai no grupo. 

A perda de vida social e o pouco tempo que se lle pode 
dedicar á familia e amigos. A maiores todo o teatro que 
envolve á política de Compostela que fai que se traslade 
unha imaxe que non é de todo real.

Decepcionoume profundamente compro-
bar que representantes políticos da corpo-
ración que teñen moita máis experiencia ca 
nós manteñan actitudes tan broncas e xeren 
numerosos conflitos artificiosos que danan 
a cidade.

Os problemas de conciliación que xera a vida política, un tipo de existencia 
que non somos quen de adaptar aos ritmos da vida cotiá. Tamén o déficit de 
persoal na administración pública por mor da taxa de reposición que non 
nos permite atender os departamentos nunhas condicións óptimas.

A lentitude nos procedementos, a burocracia e 
o estrangulamento dos proxectos por falta de 
persoal e por unha lei Montoro que afoga ás 
administracións locais, que son as máis próximas 
á veciñanza. Iso xera, ás veces, moita frustración.

A falta de tempo e a dificultade para po-
der conciliar a vida persoal coa laboral. 
O pouco tempo que este negociado che 
permite dedicarlle aos teus.

concha 
fernández

marta 
lois

noa 
morales

manolo
 dios

rafa
 peña
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opinión

Santiago, cidade sem medo
No passado mês de junho tivemos a opor-
tunidade de comprovar que hai muitas cida-
des sem medo no conjunto do planeta. Entre 
outras muitas destcárom Santiago, Corunha, 
Ferrol, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valpa-
raíso ou Rosário demostrárom na capital ca-
talana que desde o municipalismo podem-se 
tecer alternativas desenhadas para ‘os mais’, 
para as maiorias. No encontro internacional 
‘Fearless Cities’ soubemos que hai umha 
multidom de iniciativas locais construindo 
esperança. Ali estivemos também desde o 
governo de Santiago, participando no acto 
inaugural, onde participou Martiño Noriega, 
e também na mesa sobre remunicipalizaçons 
onde pudemos explicar a nossa experiência 
com a ORA e o reboque de veículos.
 
Desde as cidades sabemos que é necessá-
rio assentar as bases para um futuro melhor 
e que este futuro só pode construír-se, com 
garantias: em comum. Por todo isso é que 
ali, em Barcelona, nos declaramos cidades 
sem medo. Por isso é que em tantos luga-
res do mundo os povos e as pessoas erguem 
a sua voz contra a ditadura do dinheiro, da 
corrupçom, e das desigualdades. Neste mun-
do onde medo e insegurança utilizam-se para 
produzir ódio, xenofobia e autoritarismo, o 
mundo local está a converter-se em refúgio e 
ponta de lança na defesa dos direitos huma-
nos e as liberdades conquistadas.  Foi no es-
paço local onde nasceu a democracia e será 
desde o espaço local onde se desenhe a al-
ternativa política necessária para recuperá-la. 

MIGUEL PENAS COORDENADOR DA ALCALDIA

gonzalo

Pensando global mas atuando local, tecendo re-
des e cumplicidades para impulsionar umha trans-
formaçom democrática em todo o mundo. Redes 
globais de solidariedade e esperança para derru-
bar os seus muros de ódio, intoleráncia e medo.
 
O medo é umha arma mui poderosa. Aqueles que 
governam o nosso país bem sabem disto. Por isso, 
com a chegada de Compostela Aberta ao gover-
no de Santiago, tentárom utilizar esse medo con-
tra a própria cidadania. Como se a chegada de 
umha candidatura cidadám fosse provocar o caos 
ou algum tipo de apocalipse. Frente a esta atitude 
obstrucionista e totalmente negativa, que muitas 
vezes coloca interesses partidários ou mediáticos 

por cima dos interesses da cidade, hoje po-
demos presumir de dous anos de governo 
que tenhem assentado as bases de mudanças 
transformadoras. E sobre todo outras formas 
de fazer política. Sem medo. No dous últimos 
anos aprendemos que viver com medo nom 
serve de nada. Por isso, aprendemos a viver 
sem medo. Dous anos em comum contra o 
medo.
 
Tal e como falou Martiño Noriega ali na barce-
lonessa Plaça del Àngels, onde interviu con-
juntamente com Ada, Manuela, Xulio, Pedro 
e muitas outras alcaidessas e alcaides che-
gados de todo o mundo: “Viver com medo 
nom serve de nada. O medo é a grande arma 
que ‘os menos’ utilizam contra ‘os mais’. Nós, 
galegas e galegos sabemos bem que viver 
com medo nom vale para nada. Nom tive-
mos medo hai 15 anos quando tivemos que 
ir apanhar o chapapote com as nossas mãos, 
nas nossas praias. Nom tivemos medo quan-
do nos manifestamos por centos de milhares 
berrando NUNCA MÁIS!. Nom tivemos medo 
quando o Estado desapareceu e apareceu 
umha naçom cívica, numha maré de dignida-
de. Nom tivemos medo quando houvo que 
voltar encher as praças de indignaçom colec-
tiva, quando soubemos que seria necessário 
assaltar os céus. Nom tivemos medo quando 
nos propusemos dar o salto, da Praça ao Pa-
lácio, para abrirmos as janelas e dar entrada 
a um ar novo, limpo e cidadám. E nom te-
mos medo agora. O mar nom tem cancelas. A 
nossa maré de dignidade tampouco”
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Facer balance e render contas do feito
O ecuador dos gobernos 
do cambio é un bo momen-
to para facer balance. Mirar 
atrás para render contas do 
feito, e mirar adiante para 
apuntar cara ao que que-
da por facer. Non tratarei 
neste espazo de finxir unha 
avaliación fría e distante, as 
emocións, certo é, definen 
o noso xeito de mirar. E son 
das que pensa que a impar-
cialidade non existe, pero a 
honestidade si, e iso implica 
transparentar dende onde 
fala cada quen de xeito que 
se poidan valorar mellor as 
diferentes opinións.

Eu fun unha das moitas per-
soas que se amontoaba en 
Olmedo hai dous anos. En-
tre a ilusión que medraba 
co aumento do reconto, a 
expectación por estar ro-
zando o cambio en Com-
postela, pero tamén na Co-
ruña, en Ferrol, en Madrid, 
en Barcelona ou en Cádiz 
e a curiosidade por tratar 
de ver de preto ás persoas 
que todo parecía apuntar, 
ían formar o Goberno da 
cidade. Imposible esquecer 
a emoción daquela noite 
na que vin a tanta xente rir 
e mesmo chorar de ledicia. 
Imposible esquecer a un 
home maior, duns setenta 
anos longos, que me dixo 
entre bágoas: “é a primei-
ra vez que gañan os meus”. 
Emocións auténticas que no 
fondo, ían moito máis alá da 
vitoria electoral e remitían a 
sentimentos de xustiza his-
tórica e dignidade. Como o 
fixo o discurso dun vitorioso 
Martiño Noriega, dedicán-
dolle o trunfo á memoria de 
Ánxel Casal, a Xosé Manuel 
Beiras e a todas as persoas 
que creran que o cambio 
era posible. Estar alí supu-
xo un pequeno regalo dos 
que se gardan na memoria, 
a sensación de estar sendo 
testemuña de tempos inte-
resantes. 

Oxalá vivas tempos intere-
santes, din na cultura chine-

sa cando queren botar unha 
maldición sobre alguén. No 
sobreentendido de que os 
tempos historicamente in-
teresantes son convulsos, 
traen problemas, dramas e 
sufrimento, rachan coa paz 
e a tranquilidade. É eviden-
te que a crise económica, 
social e política que arras-
tramos dende o 2007 trouxo 
todo iso, pero tamén que a 
aparición de espazos polí-
ticos de ruptura abriu unha 
fiestra á esperanza. 

A chegada da ilusión

Deste xeito, se algo carac-
terizou aquelas eleccións 
e a chegada das mareas 
do cambio aos gobernos 
das cidades foi a ilusión, a 
ilusión de facer posible o 
imposible, a ilusión de que 
persoas normais, coas que 
calquera se puidera sen-
tir identificada, chegaran 
ás institucións, a ilusión de 
mudar as regras de xogo 
para garantir a participaci-
ón da cidadanía nas deci-
sións públicas, a ilusión de 
poñer o foco no importante 
e garantir que a saída da 
crise non implicaría deixar 
a ninguén atrás, a ilusión de 

poñer un punto final ao es-
polio do público por parte 
dunhas elites privilexiadas.
 
Nunha cidade como Com-
postela, que viña acapa-
rando portadas día si e día 
tamén a causa dos casos de 
corrupción que atenazaban 
ao Goberno do Partido Po-
pular que implicaron o paso 
de tres alcaldes diferentes 
nunha mesma lexislatura e 
a imputación de sete con-
celleiros e concelleiras, a 
chegada de xente honesta 
ao goberno cobrou unha 
maior relevancia. Deste xei-
to, con Compostela Aberta 
mudaron as caras, as for-
mas, pero tamén e sobre 
todo as políticas e as prio-
ridades.

Nesta primeira parte da 
lexislatura o Goberno de 
Compostela Aberta foi 
quen de aumentar o orza-
mento social para impulsar 
medidas de calado como a 
renda municipal de garantía 
básica cidadá, de aumentar 
as canles de participación da 
cidadanía sacando adiante 
os primeiros orzamentos 
participativos e achegándo-
se aos barrios para a rendi-

ción directa de contas me-
diante os Ao Vivo, mellorar 
a habitabilidade da cidade, 
lanzar o procedemento de 
remunicipalización da ORA 
e o guindastre, asinar o 
convenio co Goberno cen-
tral para a construción da 
intermodal e isto reducindo 
a débeda municipal pese a 
ter un orzamento minguado 
pola imposta baixada no IBI 
por parte da oposición.

Sumar dende o municipal

Pero tamén pese aos pode-
res fácticos que nos ensinan 
cada día que unha cousa é 
gobernar e outra ter o po-
der, pese ao marco normati-
vo que estrangula ao muni-
cipalismo, ideado para que 
nada cambie, para seguir 
garantindo os intereses das 
minorías privilexiadas que 
levan anos facendo negocio 
co que é de toda a cidada-
nía, pese a Montoro, pese 
a súa lei de racionalización 
das administracións locais, 
pese a lei de estabilidade e 
a lei de acompañamento de 
orzamentos que pretende 
seguir reducindo a autono-
mía local a golpe lexislativo.
Todos estes atrancos poñen 

en evidencia a necesidade 
de colaboración e coope-
ración entre as distintas 
administracións, locais, por 
suposto, para tecer unha 
rede de solidariedade e 
experiencias compartidas, 
máis tamén para conformar 
un polo de poder contra as 
políticas recentralizadoras. 
Pero evidencia tamén a ne-
cesidade de sumar dende o 
municipal ao nacional, para 
demostrar que si, que hai 
alternativas, que é posible 
gobernar doutro xeito, e fa-
celo mellor, que non só po-
demos gobernar as cidades, 
senón que podemos gober-
nar un país, que podemos 
facer que todas as prazas 
entren en todos os pazos. 
Unha entrada que, que dú-
bida cabe!, non é doada, 
e que producida mediante 
gobernos en minoría tensa 
os espazos políticos de rup-
tura obrigados a conxugar 
o desexable e o posible. E 
así topamos cun dos gran-
des retos que temos que 
afrontar: xestionar a frustra-
ción. Contra ela, toca seguir 
ampliando os marcos de 
debate e os espazos parti-
cipativos para definir a cida-
de que queremos, a cidade 
que necesitamos, entre to-
dos e todas, dende abaixo. 
Transparencia, franqueza e 
mirada longa, que axude a 
desbordar a normalidade 
institucional, para non per-
der de vista os obxectivos 
que nos trouxeron ata aquí. 
Temos dous anos por dian-
te, queda moito por facer, 
moito por traballar neses 
cambios lentos pero con 
vocación de permanencia. 
Mentres tanto, a actuali-
dade informativa trae cal e 
area, lemos dunha nova im-
putación de Conde Roa, e 
case ao mesmo tempo, os 
resultados dunhas sonda-
xes que invitan ao optimis-
mo. Como di o noso alcalde 
Martiño, somos ateas nisto 
das enquisas, pero sempre 
é mellor unha boa previsión 
que unha mala. 

Luca chao pérez   ( Deputada no Parlamento de Galicia (En Marea) 

tribuna libre
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as persoas usuarias, tanto resi-
dentes coma visitantes, cunha 
oferta atractiva e diferenciada.

Para a elaboración do Plan Es-
tratéxico do Comercio con-
touse coa participación activa 

medidas que corrixiran esas 
irregularidades, medidas que 
chegaron da man do Gober-
no de Compostela Aberta. 

A proposta da concelleira de 
Economía e Facenda, María 
Rozas, acordouse que o Con-
cello terá o control de todos 
os recibos e encargarase do 
cobro daqueles que se ato-
pen xa na vía executiva e para 
os que teñan transcorrido 18 
meses desde o remate do pe-
ríodo voluntario de cobro. 

Ademais, a partir de ago-
ra, a empresa concesionaria, 
Viaqua, terá que entregar ao 
Concello un ficheiro das altas, 
baixas e modificacións; e pu-
blicar o anuncio de exposición 
ao público dos seus padróns. 
Deste xeito, o Concello terá 
un control maior dos recibos, 
e haberá tamén unha maior 
transparencia na xestión dun 
servizo tan sensible como o 
da auga.

da subministración eléctrica, a 
adxudicación do servizo a tra-
vés dun concurso suporá un 
aforro para as arcas munici-
pais de máis de 600.000 euros 
anuais. Só porque as empresas 
fan rebaixas nas súas tarifas para 
seren competitivas nos concur-
sos de adxudicación. Así que o 
Concello de Santiago leva vinte 
anos pagando de máis pola luz.

A nova licitación tamén supo-
rá importantes beneficios am-
bientais, porque a adxudicataria 
garante o subministro do 100% 
da enerxía eléctrica con garan-
tía de orixe renovable. Todo 
vantaxes.

Aumentamos o control dos 
recibos da auga e do lixo

No ano 2006 o Consello de 
Contas emitía un informe no 
que aludía a numerosas irregu-
laridades na xestión do servizo 
da auga en Compostela. Unha 
delas era que o Concello non 

novas

O Concello de 
Santiago leva 
vinte anos pa-
gando de máis 

pola luz

O Goberno de Santiago vén de 
adxudicar o contrato da submi-
nistración da enerxía eléctrica 
en baixa e media tensión do 
Concello. Parecería unha noticia 
de escaso interese e de mero 
trámite administrativo, pero no 
caso de Compostela ten unha 
relevancia especial. É a primeira 
vez que se adxudica ese servizo 
a través dun concurso público, 
porque os sucesivos gobernos 
“dos bos xestores” que pasa-
ron polo Pazo de Raxoi nunca 
fixeran tal en vinte anos. Dúas 
décadas nas que os diferentes 
executivos municipais incum-
priron sistematicamente a obri-
ga de licitar o servizo desde a 
liberalización do sector eléctri-
co, en 1997.

Aforro para as arcas públi-
cas e beneficio ambiental

Ademais de regular a situación 

tiña coñecemento nin control 
algún sobre os recibos que emi-
tía a empresa concesionaria e, 
polo tanto, sobre o que se lle 
cobraba á veciñanza polas taxas 
da auga e do lixo.

Houbo que esperar máis dunha 
década para que se introduciran 

Regularizado o contrato da subministración 
eléctrica por primeira vez en vinte anos
No ano 1997 liberalizábase o sector da enerxía eléctrica, e desde ese ano as administracións estaban obrigadas a adxudicar o servizo a 
través de concursos públicos. O Concello de Santiago non o fixo nunca. Ata agora, e con Compostela Aberta.

laura doce

de distintos axentes do sector 
comercial e doutros ámbitos 
complementarios, así como 
das persoas usuarias mediante 
unha enquisa de demanda co-
mercial. Realizáronse máis de 
30 entrevistas a axentes comer-

A Mesa Local de Comercio, 
reactivada polo Goberno de 
Compostela Aberta vén de 
aprobar o Plan Estratéxico 
de Comercio para o período 
2017-2021. Dase así cobertura 
a un baleiro importante dei-
xado polo extinto documento 
estratéxico, que fora aprobado 
en 2009. Neste sentido, o novo 
Plan Estratéxico do Comercio 
resalta a importancia de dina-
mizar o comercio de Santiago 
de Compostela,, favorecendo 
un modelo de proximidade que 
cubra as necesidades de todas 

maría FErnández

Aprobado o Plan Estratéxico de Comercio 2017-2021
ciais de todo tipo que serviron 
para facer unha diagnose com-
pleta da situación do comercio 
da cidade. 

Tamén se celebraron catro me-
sas temáticas que permitiron re-
lacionar o comercio con outros 
aspectos que teñen incidencia 
en Santiago, como o urbanis-
mo, os hábitos de consumo, a 
creación e consolidación de ne-
gocios ou o emprazamento e 
situación dos comercios actuais.

Cara a unha promoción con-
xunta

Unha das principais peticións 
dos axentes comerciais ía diri-
xida a conseguir unha promo-

ción conxunta de toda a oferta 
da cidade e que se ve agora 
cuberta polo desenvolvemento 
da publicación Compostelánea, 
onde se recolle toda a progra-
mación de Santiago.

As conclusións do Plan coinci-
den co modelo de cidade que 
aposta por fixar poboación no 
casco histórico, un obxectivo 
que pasa por ser capaces de 
fomentar o pequeno comercio 
na zona. Por iso propóñense 
medidas a curto, medio e longo 
prazo que melloren a accesibi-
lidade nas zonas próximas ao 
comercio, a imaxe e o atracti-
vo comercial dos mesmos e a 
súa vinculación á realidade de 
Compostela.
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parques infantís. O Goberno 
local tamén se comprometeu a 
executar catro parques infantís 
cubertos, dentro do proceso 
de orzamentos participativos. 
Para iso, nos orzamentos de 
2017 incluíuse unha partida de 
200.000 euros.

Duplicamos as 
bolsas comedor 
para chegar ás 
familias con 
menos recursos

O Goberno de Composte-
la Aberta decidiu duplicar a 
contía destinada ás bolsas de 
comedor escolar para chegar 
a un maior número de fa-
milias. De feito, pasouse dos 
135.000 euros dedicados a 
esta cuestión polo Partido 
Popular aos 360.000 que des-
tina o actual Executivo local. 
As bolsas están destinadas a 
unidades familiares e de con-
vivencia que se atopen en si-
tuación de vulnerabilidade e 
non poidan facer fronte aos 
gastos de escolarización dos 
menores que teñan ao seu 
cargo.

Doutra banda, as bolsas para 
a realización de actividades 
extraescolares están desti-
nadas a sufragar actividades 
educativas, deportivas, cultu-
rais e xuvenís que se realicen 
nos centros educativos. Son, 
xunto coas bolsas para a ad-
quisición de material escolar, 
unha das novidades que in-
troduce o Goberno de Com-
postela Aberta.

Bolsas para facilitar a con-
ciliación

Finalmente, as bolsas de con-
ciliación pretenden sufragar 
o custo do comedor a aque-
las unidades familiares ou de 
convivencia que teñan dificul-
tades para conciliar a vida la-
boral, persoal e familiar. Estas 
bosas concederanse median-
te a fórmula de contías fixas 
mensuais. 

Poderán beneficiarse das 
diversas bolsas postas en 
marcha polo Concello aque-
las unidades familiares e de 
convivencia empadroadas en 
Compostela, nas que figuren 
menores a cargo. Poderán 
solicitar as axudas as nais, os 
pais, os titores legais ou as 
persoas encargadas da garda 
e protección dos menores 
aos que se destinan as bolsas.

maría fernández

O Goberno local vén de abrir 
un novo tramo da ruta dos ríos 
de Brañas de Sar, un espazo na-
tural que nos anteriores man-
datos municipais non recibira o 
trato que merece como área 
de enorme riqueza ambiental e 
ecolóxica. O acondicionamen-
to é o resultado das accións 
realizadas nun obradoiro de 
emprego no que traballaron un 
total de 15 alumnos e alumnas 
en dúas especialidades formati-
vas: instalación e mantemento 

Dotar Santiago de máis áreas 
específicas para os nenos e 
nenas era unha das promesas 
do Goberno de Composte-
la Aberta, e xa se está vendo 
cumprida. No mes de maio en-
traba en funcionamento o novo 
parque infantil de Galeras, des-
pois dun investimento de case 
75.000 euros que permitiu re-
novar unha área de xogos con 
máis de 14 anos de historia.

Ademais de termos un parque 
infantil máis moderno, grazas ao 
investimento en Galeras hai ele-
mentos de xogo adaptados aos 
nenos e nenas con diversidade 
funcional, unha condición que 
se explicitaba nos requisitos do 
prego. O novo parque acolle 

de xardíns e zonas verdes e co-
locación de pedra natural.

Realizáronse rozas e podas se-
lectivas; elimináronse especies 
invasoras; consolidáronse as 
seccións do sendeiro; realizá-
ronse accións de saneamento 
e drenaxe, encanamento de 
regueiro en pedra, restauración 
de presa, canles e pontes e lou-
sado de pedra de granito sobre 

xogos con 66 actividades distin-
tas, entre elas algún xogo tradi-
cional, e pode ser utilizado por 
126 usuarios ao mesmo tempo.

Nova área de xogos en Mei-
xonfrío

O Goberno de Compostela 
Aberta tamén está a instalar 
unha nova área de xogos no 
barrio de Meixofrío, á que se 
destina un importe de case 
60.000 euros. O parque infantil 
ocupará unha superficie de case 
240 metros cadrados, e dentro 
dos seus 38 elementos de xogo 
tamén haberá algúns acaídos 
para os nenos e nenas con di-
versidade funcional aos que se 
pode acceder mesmo en cadei-
ra de rodas.

Ao longo do ano, está previsto 
que se renoven  algúns outros 

base flexible e, finalmente, colo-
cáronse sumidoiros, arquetas e 
outros elementos auxiliares do 
camiño.

Doados accesos

A ruta pode iniciarse desde di-
ferentes puntos grazas aos seus 
doados accesos, ben dede a 
zona do Multiusos, a Colexiata 
de Sar ou o barrio da Pontepe-

emilio v.
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Brañas de Sar, un espazo natural 
recuperado para uso da cidadanía

Galeras e Meixonfrío estrean parques infantís

driña. Transcorre á beira do río 
Sar por un camiño de terra e 
varias pontes, o que posibilita a 
observación de varios muíños, 
canles de rego e hortas e mes-
mo unha rápida visita á gran 
xoia arquitectónica que é a Co-
lexiata.

O obradoiro do emprego no 
que se acondicionou este es-
pazo deu continuidade aos 
traballos levados a cabo o ano 
pasado por 32 persoas meno-
res de 30 anos, desempregadas, 
que se ocuparon da rehabilita-
ción das sendas peonís de Ga-
leras e Ponte Albar. 

O acondicionamento é o resultado das 
accións realizadas nun obradoiro de 

emprego no que traballaron 15 persoas

Ao longo do ano 
cubriranse catro 
áreas de xogos, 

grazas aos 
orzamentos 

participativos
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veciñanza arredor desta cues-
tión, principalmente medianten 
xuntanzas mantidas polos edís 
María Rozas e Rafael Peña nas 
diferentes parroquias de Com-
postela.

Oficina de atención especia-
lizada

A maiores, o Concello puxo en 
marcha unha oficina de aten-
ción especializada para ofrecer 
información sobre o proceso e 
favorecer a intermediación con 
Catastro axudando (no caso 
de que o veciño ou veciña así 

o desexe) a presentar as ale-
gacións oportunas contra esta 
revisión. Esta oficina manterase 
operativa durante todo o pro-
ceso de regularización.

Xunto a isto, a Rozas e Peña 
acadaron un compromiso de 
flexibilidad, por parte de Ca-
trastro, en relación ao prazo de 
alegacións e tamén en relación 
aos medios de proba. A respec-
to deste último punto, Catastro 
comprometeuse a aceptar es-
tes medios aínda que as probas 
non veñan acompañadas de in-
formes periciais.

A Dirección Xeral de Catas-
tro está a facer unha regulari-
zación catastral na que revisa-
rá aqueles inmobles que non 
están a pagar o IBI ou que 
ingresan unha contía menor á 
que lle correspondería por lei. 
Trátase de inmobles que, des-
de a última revisión catastral, 
incorporaron algún tipo de 
construción a maiores como 
alpendres, galpóns, garaxes ou 

piscinas, entre outras.

Calcúlase que son aproxima-
damente 8.000 inmobles os 
que se verán afectados en 
Santiago por esta revision, a 
maior parte deles pequenas 
construcións de baixo valor 
no recibo. O Concello de 
Santiago non ten competen-
cia nesta revisión pero apoia 
á veciñanza fronte á revisión 
impulsada por Montoro. 

Por iso, o Goberno local leva 
realizado un labor importante 
en materia de información á 

Os concelleiros de Turismo e 
Espazos Cidadáns, Marta Lois 
e Jorge Duarte, participaron 
recentemente como poñentes 
no VII Encontro de Xestores do 
Patrimonio Mundial que reuniu 
en Santiago a profesionais do 
turismo e o patrimonio.

Na súa intervención, os conce-
lleiros analizaron os datos turís-
ticos de Compostela, que o ano 
pasado acadou cifras récord en 
canto ao número de visitantes e 

pernoctacións “cun crecemen-
to do 34% en relación ao ano 
2006”.  Ademais, Marta Lois 
puxo o foco no número de tu-
ristas que chegan á nosa cidade 
e dos cales un 30% son visitan-
tes verdes, é dicir, que chegan á 
cidade á pé. “Por iso”, subliñou, 
“é importante que sexamos 
quen de levalos a coñecer as 
zonas verdes de Compostela”.

A concelleira expuxo tamén 
as principais problemáticas que 
afectan, desde hai moitos anos, 
ao turismo en Santiago. “Son 
problemáticas”, engadiu “vincu-

ladas entre si e moi relaciona-
das co patrimonio”. Trátase da 
baixa estadía media na cidade, 
a estacionalidade da demanda 
e a concentración e conxestión 
turística. 

Gobernanza do turismo

Jorge Duarte e Marta Lois pre-
sentaron os retos e obxectivos 
que o Goberno local se marca 
na xestión do turismo nunha 
cidade patrimonio como é San-
tiago, a medio prazo. “Quere-
mos definir un novo modelo de 
gobernanza do turismo integra-
do na estratexia do modelo de 

cidade, que parta da correspon-
sabilidade entre distintos secto-
res da cidade”, destacaron.

Outro dos retos marcados pasa 
por reducir a presión sobre o 
monumento, as prazas e rúas 
do casco histórico para evitar 
que se converta nun “parque 
temático”. Neste sentido Jorge 
Duarte lembrou “a decisión que 
tomamos como Goberno de 
establecer unha moratoria no 
casco histórico que ten como 
obxectivo fixar poboación na 
zona vella de Compostela”. Un 
reto “complexo” que pasa por 

emilio v.

laura doce

Apoio á veciñanza fronte 
á revisión catastral de 
Montoro

novas

Cara a un novo modelo 
turístico en Santiago

O Concello puxo en marcha unha 
oficina de atención especializada 
para ofrecer información sobre o 

proceso

“potenciar o alugueiro de lon-
ga duración no casco histórico 
que a día de hoxe se centra 
fundamentalmente en usos tu-
rísticos”.

Posta en valor de toda a ci-
dade

O novo modelo turístico apos-
ta pola descentralización e des-
conxestión das zonas máis satu-
radas. Para iso é preciso poñer 
en valor o conxunto patrimonial 
de Santiago, a oferta cultural 
e a Compostela Verde, unha 
cuestión que xa foi debatida no 
Consello Municipal de Turismo. 

Jorge Duarte recuperou o lema 
da campaña organizada polo 
Concello para conmemorar os 
30 anos da declaración de San-
tiago como Cidade Patrimonio 
da Humanidade: “os corazóns 
de Compostela”. Este lema “ven-
nos dicir que unha cidade non é 
excepcional só polo construido 
senón tamén pola súa xente e a 
súa paisaxe”. Así, o Concello de 
Santiago quere poñer en valor 
aqueles elementos patrimoniais 
que resultan descoñecidos inclu-
so para a veciñanza.

Finalmente a concelleira de Tu-
rismo fixo fincapé na necesida-
de de avaliar o impacto que os 
apartamentos turísticos están a 
ter en Santiago, baseándose no 
novo decreto autonómico que 
permite que saian da situación 
de alegalidade na que se ato-
paban. 

Profesionais do turismo e do patri-
monio reuníronse en Santiago no 
marco do VII Encontro de Xestores 

do Patrimonio Mundial
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Render contas perante os ve-
ciños e veciñas e escoitar de 
primeira man as súas queixas 
e demandas. É o obxectivo co 
que o Goberno lcoal puxo en 
marcha os Encontros AO VIVO, 
completando así a aposta pola 
participación cidadá que carac-
teriza o mandato de Compos-
tela Aberta.

O alcalde, Martiño Noriega, e 
todo o seu equipo de Gober-
no veñen mantendo estas xun-
tanzas desde o pasado febreiro, 
unha cada mes. Serán nove reu-
nións as que se teñan celebrado 
para cando remate o ano 2017. 
Estas xuntanzas emprázanse en 
diferentes áres de Santiago, seis 
do ámbito urbano e tres do 
ámbito rural. 

Ata o de agora téñense cele-
brado Encontros AO VIVO na 
zona Urbana Nordeste (para a 

O Goberno de Compostela 
Aberta vén de poñer en mar-
cha o proceso de orzamentos 
participativos para 2018. Tráta-
se do terceiro ano que se pon 
a disposición da veciñanza, de 
forma directa, a decisión so-
bre que facer cunha parte do 
orzamento. Mais este ano da-
mos un paso máis destinando 
un total de 1,5 millóns de eu-
ros, 400.000 máis que no ano 
2017 (o que supon un 36% de 
incremento) aos orzamentos 
participativos.

Continuamos, así, apostando 
pola participación e a deci-
sión directa da veciñanza de 
Compostela, incorporando as 
súas suxestións e introducindo 
melloras no proceso, a partir 
das experiencias de anos an-
teriores. 

Dobre aposta polo rural

O rural volve ter un protago-
nismo especial neste proce-
so ao que destinamos medio 
millón de euros, subdividindo 

veciñanza de San Pedro, Belvís, 
Fontiñas, Viso, Camiño Francés, 
Monte dos Postes, San Lázaro 
e Amio); o Rural Norte (Bando, 
Sabugueira, Carballal, Enfesta, 
Cesar, Barciela, Marantes, Ne-
menzo, Busto, Verdía, A Gracia, 
A Peregrina, Grixoa, San Xoán 
de Fecha e Santa Cristina de 
Fecha), e Urbana Sureste (Sar, 
Ponteñedriña, Restollal, Lamas 
de Abade e Castiñeiriño). 

Auditoría cidadá

As xuntanzas, dirixidas por pro-
fesionais da mediación, serven 
para que o Goberno actualice a 
auditoría cidadá que ten realiza-
do no primeiro ano de manda-

a zona en rural norte e rural 
sur. “Entendemos –afirmou a 
concelleira de Facenda, María 
Rozas- que tal e como estaba 
configurada era unha área moi 
ampla, non só na súa extensión 
senón nas diferentes necesida-
des que ten”.

O rural compostelán é o único 
que participa todo o mandato. 
Trátase dunha forma de com-
pensar os anos de abandono 
que sufriu e ir acadando pouco 
a pouco ese reequilibrio terri-
torial que resulta tan necesario. 
Así, no eido rural, a partida pasa 
dos 275.000 euros do ano pa-
sado aos 450.000 deste ano (un 
63% máis) divididos en dous 
capitulos: 225.000 para o Rural 
Norte e 225.000 para o Rural 
Sur.

Rozas afirma que  “é unha for-
ma de premiar aos veciños e 
veciñas das parroquias, xa que o 
ano pasado foi onde máis par-
ticipación houbo e foi tamén 
de onde saíron as propostas de 
maior orzamento”.

Urbana Norte e Urbana Sur

A maiores, os orzamentos par-
ticipativos para o 2018 desen-
volveranse nas áreas Urbana 
Norte e Urbana Sur. A zona 
Urbana Norte inclúe os barrios 
de Vite, Basquiños, San Caetano, 
Salgueiriños, Meixonfrío e Gua-
dalupe e a zona Urbana Sur os 
de Conxo, Santa Marta e Vidán, 
aos que se destinarán 500.000 
euros (225.000 para cada área). 
Ademais mantense a partida 
destinada aos investimentos no 
conxunto da cidade, que pasan 
de 300.000 a 400.000 euros (un 
33% máis).

to en diversas reunión mantidas 
con asociacións veciñais. Tamén 
para recoller novas reivindica-
cións da cidadanía, a maioría de-
las relacionadas con cuestións de 
mantemento, servizos básicos e 
transporte público. 

Nas áreas rurais son maioría as 
preguntas que se formulan sobre 
o catastrazo: a revisión impulsa-
da pola Dirección Xeral do Ca-
tastro do Ministerio de Facenda 
sobre a que o Concello infor-
mou persoalmente á veciñanza 
interesada a través dunha ofici-
na de atención específica e me-
diante xuntanzas mantidas nas 
parroquias polos concelleiros 
María Rozas e Rafael Peña. 

redacción
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AO VIVO: o Goberno de 
Compostela Aberta rende 
contas perante a veciñanza

Ti podes decidir o 
destino de 1,5 millóns 
de euros municipais

Contamos con 
99,4 millóns de 
euros de orza-

mento municipal

Orzamentos 
participativos para 2018

investimentos: 

1,3 millóns de euros

• Rural Norte – 225.000€

• Rural Sur – 225.000€

• Cidade – 400.000€ 

• Urbana Norte – 225.000€

• Urbana Sur – 225.000€

actividades para a mocidade:

100.000 euros

Festas do Apóstolo:

100.000 euros

Ao Vivo no Castiñeiriño

Ao Vivo en Fontiñas

Ao Vivo no rural
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novas

Compostela xa ten a súa gran 
Semana do Libro. Do 2 ao 11 
de xuño a Praza da Quintana foi 
o escenario da SELIC, a primei-
ra edición dun gran evento que 
reuniu a máis dunha trintena de 
librarías, editoriais e institucións 
relacionadas co eido do libro. E 
a SELIC chegou para quedar e 
para seguir mellorando.

A Semana do Libro de San-
tiago é o froito do traballo da 
Mesa do Libro, convocada polo 
Goberno de Compostela Aber-

ta para escoitar e traballar de 
xeito colaborativo cun sector 
que ten moito que dicir na ca-
pital galega. A SELIC foi feita á 
medida de libreiros e editores, 
atendendo ás súas necesidades 
e peticións. 

Foi un evento aberto, con pre-
to dun cento de actividades 
distintas que foron moito máis 
alá das presentacións e sinatu-
ras habituais das feiras do libro. 

O pasado 7 de abril a concelleira 
de Turismo e presidenta do 
Consello de Administración 
de Mercagalicia, Marta Lois, 
anunciou a interposición dunha 
denuncia ante os xulgados 
por presuntas irregularidades 
contables do seu ex xerente, 
Joaquín Macho. 

Hai indicios de irregularidade na 
xestión, uns indicios extraídos 
tras a auditoría encargada polo 
Consello de Administración 
despois de ter observado certa 
documentación e prácticas 
sospeitosas. 

Tivemos presentacións cruzadas 
nas que uns autores falaban das 
obras doutros e se ofreceron 
recitais, música, relatorios, per-
corridos guiados, e moitas pro-
postas para os nenos e as nenas, 
que tamén contaron cun espazo 
propio dentro da SELIC.

Colección SELIC

Coa Semana do Libro naceu 
tamén a Colección SELIC, unha 
pequena biblioteca de Compos-
tela que irá medrando con cada 
edición. Para a súa estrea elixí-
ronse títulos dos escritores Suso 
de Toro, Helena Villar Janeiro, 
Xesús Rábade, Mariña Pérez, Pa-

tricia Janeiro, Roi Vidal e Carlos 
Quiroga. As súas obras foron os 
agasallos para os e as compra-
doras nos máis de trinta postos 
da carpa da Quintana.

Foron centos as persoas que pa-
saron pola SELIC, que recolleu 
moi boas críticas tanto por par-
te dos libreiros e editores como 
por parte do público. De feito, a 
Mesa do Libro xa está traballan-
do na súa segunda edición.

emilio v.

laura doce

SELIC 2017: o gran evento do libro que chegou para quedar

Marta Lois denuncia presuntas irregularidades contables en Mercagalicia

Nesa auditoría comprobáronse 
os últimos catro exercicios, que 
son os que non prescriben, 
aínda que o ex xerente de 
Mercagalicia estivo no seu posto 
cun contrato de alta dirección 
desde o 25 de febreiro de 1997. 
Por ese motivo encargarase 
unha auditoría máis completa 
coa chegada da nova Dirección.

Responsabilidades penais 

A auditoría indica varias 
cuestións que poden 
supoñer dous delitos penais 
de administración desleal 
e apropiación indebida por 
parte do ex xerente. Ponse 
de manifesto o suposto 
anormal número de facturas 

de reparacións levadas a cabo 
durante estes catro exercicios, a 
duplicidade existente nalgunhas 
das mesmas e o excesivo 
custo doutras para o traballo 
realizado. 

Obsérvase, ademais, que o ex 
xerente emitía supostamente 
facturas que non correspondían 

A cita reuniu a máis dunha 
trintena de librarías, editoriais 
e institucións relacionadas co 

eido do libro

con efectivas prestacións de 
servizos, facturas a nome de 
empresas inactivas desde 
mediados dos anos 90 (algunhas 
da súa titularidade) ou facturas 
por servizos que non tiñan que 
ver coa actividade da sociedade.

O Goberno de Compostela 
Aberta é cero tolerante ante 
presuntas prácticas corruptas e 
por iso, malia a indiferenza dos 
que permitiron estas prácticas 
desde o ano 1997, o actual 
Executivo opta por denunciar 
e depurar responsabilidades. 
“Estamos a falar do público, dos 
cartos de todos e todas e con 
iso non se xoga”, afirma Marta 
Lois.

As irregularidades 
denunciadas 
cometéronse 

cando era xerente 
da entidade Joaquín 

Macho
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Os veciños e veciñas de Com-
postela tivemos a oportunida-
de de gozar recentemente da 
I Festa do Deporte, que reu-
niu en catro espazos da cidade 
máis de cincuenta disciplinas 
deportivas e congregou arre-
dor delas a múltiples entidades 
e asociacións. Así, practicáronse 
desde deportes máis tradicio-
nais como a chave, o fútbol, o 
baloncesto ou o tenis de mesa 
ata deportes menos coñecidos 
en Galicia como béisbol, o fú-
tbol americano, o quidditch ou 
rugby, que ademais serviu para 
que Corporación Municipal e 
xornalistas mediran forzas nun 
encontro no que se gozou a 

tope. O rugby e o balonces-
to adaptado foron as discipli-
nas que Martiño Noriega, Xan 
Duro, Noa Morales, Rafa Peña e 
Marta Lois probaron nesta pri-
meira festa do deporte.

Este evento permitiu ademais 
seguir consolidando una das 
grandes claves de Composte-
la Aberta no eido deportivo 
como é a aposta polo deporte 
base, que inculca valores como 
o respecto, a deportividade e o 
compañeirismo entre os máis 
pequenos e pequenas, ao mes-
mo tempo que se fomentan há-
bitos de vida saudables entre a 
poboación compostelá e se da a 
coñecer o inconmensurable tra-
ballo das asociacións deportivas 
do municipio.

emilio v.

Máis de cincuenta disciplinas deportivas na I Festa do Deporte
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redacción

O Concello logra o sobresaliente no informe 
anual de Transparencia Internacional

O Goberno de Compostela 
Aberta retomou a actividade 
da Mancomunidade de muni-
cipios da Comarca de Santia-
go e fíxoo cunha primeira en-
comenda: analizar, e procurar 
unha solución para as carencias 
do sistema de emerxencias na 
zona de influencia de Santiago. 
Compostela ten a súa situación 
regularizada e, malia o descen-
so no número de efectivos dos 
últimos anos, o servizo estase 
a prestar con garantías. Non 
poden dicir o mesmo outros 
municipios próximos como 
Ames, que carece de servizo 
de emerxencias aínda que legal-
mente estaría obrigado a telo 
en función do seu número de 
habitantes.

Despois de meses de traballo, o 
Goberno local presentou unha 
proposta que permitiría ter un 

parque comarcal que lle daría 
un moi bo servizo a Santiago, 
Ames, Teo, Brión, Vedra, Boquei-
xón e Val do Dubra. Para iso, 
contaría con case cen efectivos 
e cunha flota de vehículos am-
pliada, elementos que garanti-
rían poder atender varias emer-
xencias a un tempo, aínda que 
foran dispersas no territorio.

Proposta de máximos fronte 
a proposta de mínimos

Nada que ver coa proposta 
que fixo o Consorcio Provincial 
Contraincendios e que, ao pare-
cer, foi aceptada xa polos outros 
alcaldes da Mancomunidade. 
No seu proxecto contemplan a 
creación dun parque que estaría 
dotado con 18 bombeiros para 
atender unha superficie total de 
case 470 quilómetros e cunha 
poboación de case 70.000 ha-
bitantes.

Os concellos alegaron que o 
proxecto do Consorcio, que 

será de xestión privada, resulta 
máis económico que o formu-
lado polo Concello de Santiago. 
É evidente que un parque con 
18 bombeiros non pode custar 
o mesmo que un con cen. E ta-
mén é certo que as cifras foron 
falseadas no relativo á proposta 
do Goberno de Compostela 
Aberta: publicouse que o par-
que comarcal tería un custo 
de 12 millóns de euros, cando 
o certo é que non chegaría 
aos sete millóns de euros, dos 
que 2,5 se corresponderían co 

maría fernández

redacción

Parque comarcal de bombeiros: a pelota, no 
tellado dos municipios da Mancomunidade

El Correo 
Gallego perde 
a demanda 
contra o alcalde

Desde que Compostela 
Aberta gañou as eleccións 
municipais de 2015, El Co-
rreo Gallego publicou un 
sinfín de editoriais apelando 
á “responsabilidade” de PP e 
PSOE para que formaran un 
Goberno alternativo. Desde 
que Martiño Noriega to-
mou posesión como alcalde 
de Santiago, eses editoriais 
empezaron a reclamarlle a 
populares e socialistas a pre-
sentación dunha moción de 
censura. Non o conseguiron, 
e El Correo Gallego buscou 
unha nova artimaña para 
apartar ao líder de Compos-
tela Aberta da Alcaldía, desta 
vez recurrindo aos tribunais.

O xornal presentou unha de-
nuncia contra Martiño Norie-
ga acusándoo de revelación 
de segredos. Todo por unha 
entrada en Facebook na que 
o alcalde, en resposta a unha 
publicación do periódico, ex-
plicaba que o Concello non 
podía contratar publicidade 
con El Correo Gallego por-
que tiña unha débeda coa 
Seguridade Social de case 
900.000 euros. Noriega fala-
ba dunha situación económi-
ca precaria da empresa á que 
xa se referiran algún medios 
dixitais, e mesmo traballado-
res do grupo nas súas redes 
sociais.

Unha denuncia surrealista

O alcalde foi citado a decla-
rar en calidade de investiga-
do, porque ese era o xeito 
de garantir a súa defensa. E 
iso valeulle a membros do 
PP como Miguel Tellado para 
lanzar continuas insinuacións 
públicas sobre a situación 
xudicial de Martiño Noriega. 
Como se fora posible equi-
parar unha denuncia tan sur-
realista coma a de El Correo 
Gallego coas investigacións 
por corrupción ás que o PP 
nos ten tan acostumados, ta-
mén en Compostela.

Santiago é a segunda cidade ga-
lega no ranking de Transparencia 
Internacional, con 91,9 puntos, 
só por detrás de Vigo, que con-
seguiu unha nota de 98,8. Por 
detrás de Compostela están, por 
esta orde, Ferrol, A Coruña, Pon-
tevedra, Lugo e Ourense, que 
conseguiu unha nota de 71,9, 
xusto vinte puntos menos que a 
capital galega. No conxunto do 
Estado, Santiago ocupa o posto 
66 nunha lista de 110 concellos.

Grandes esforzos nos últi-
mos anos 

Nos dous últimos anos, o 
Goberno compostelán vén rea-
lizando grandes esforzos para 
mellorar a situación na que se 
atopaba o Concello no relativo 
á transparencia. Así, aprobouse 
a Ordenanza de transparencia, 
acceso á información pública 

e reutilización de datos da ad-
ministración do Concello de 
Santiago. O texto está baseado 
nunha ordenanza tipo redacta-
da pola FEMP, pero vai máis alá 
nalgúns aspectos e é máis esi-
xente no que ten que ver coas 
entidades que están obrigadas a 
publicar a información, incluíndo 
ás concesionarias de contratos 
administrativos. Tamén amplía a 
listaxe de datos que o Goberno 
e os grupos municipais teñen 
que facer públicos, a informa-
ción de cargos eventuais e a 
relación de gastos anuais dos 

remate das instalacións de Sal-
gueiriños.

O Executivo local respecta cal-
quera decisión soberana que 
adopten os concellos da Man-
comunidade, aínda que lamenta 
que esa decisión non lle fora 
comunicada directamente. E 
máis cando dedicou meses de 
esforzos a tratar de solucionar 
un conflito que vén de vello 
e que lle afecta fundalmental-
mente á veciñanza dos munici-
pios colindantes.

grupos municipais. Por último, 
obriga ao Concello a realizar un 
inventario de activos municipais.

Ademais, Santiago forma par-
te do proxecto Plataforma de 
Goberno Aberto, Colaborati-
va e Interoperable, xunto coa 
Coruña, Madrid e Zaragoza. O 
seu obxectivo é o desenvol-
vemento pleno das políticas 
de Goberno Aberto nas cida-
des participantes, baseado en 
avances tecnolóxicos dos datos 
abertos, a participación cidadá e 
a transparencia.

80 indicadores 

O Índice de Transparencia dos 
Concellos é unha ferramenta 
para medir o nivel de transpa-
rencia dos municipios españois 
ante a cidadanía. Nesta edición, 
a sexta, avaliouse a transparen-
cia de 110 concellos, a través 
dun conxunto integrado de 80 
indicadores.

As seis áreas de transparencia 
avaliadas son: transparencia ac-
tiva e información sobre a cor-
poración municipal; páxina web 
e participación cidadá; transpa-
rencia económico-financeira; 
transparencia nas contratacións, 
convenios, subvencións e custos 
dos servizos; transparencia en 
materia de urbanismo, obras 
públicas e medio ambiente; e 
dereito de acceso á informa-
ción. Nalgúns indicadores, como 
a información económica, o 
Concello de Santiago logra a 
maior nota posible, 100. 

Nº de bombeiros
/10.000 hab

Actual parque 
de bombeiros
de Santiago

Proposta de Parque comarcal 
de Santiago 

(ampliación do actual)

Proposta do Consorcio 
(construcción dun novo 

parque)

4,8 6 2,8

20,9 14,5 3,8

xestión públicaModelo de xestión

Dotación para 
todo tipo de 
emerxencias

xestión pública xestión privada

sí sí non asegurada

96.000
 (máis emerxencias 

solicitadas na comarca)
166.000 70.000

Nº de bombeiros
/10.000 qm2

Población
 atendida
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maría fernández

Nos últimos meses, desde o 
Concello promovemos unha 
intensa axenda de actividades 
dirixidas aos máis novos, entre 
as que salientan as seguintes:

• Cinema ao aire libre nos 
barrios do Concello

• Loita contra  a violencia 
de xénero: formación e 
actividades de conciencia-
ción e sensibilización co 
alumnado dos institutos

• I Encontro Internacional 
de Fusión da Cultura Afri-
cana, Xamaicana e Galega

• Campaña de sensibiliza-
ción contra o maltrato 
animal e promoción da 
convivencia responsable 

• Marzal Cultural: activida-
des e coloquios de pro-
moción da lingua galega 

O Goberno de Compostela 
Aberta viña advertindo desde 
hai semanas que a municipali-
zación da ORA e do guindas-
tre era un proceso “ameazado 
por moitas balas”, e que unha 
delas era o recurso presentado 
por Doal. Esta empresa fora a 
segunda clasificada no concur-
so no que Setex Aparqui resul-
tou adxudicataria do servizo, 
concurso anulado por unha 
sentenza xudicial do ano 2015, 
e entendía que se lle debera 
outorgar o contrato. Finalmen-
te chegou un fallo que obrigou 
a convocar novamente a mesa 
de contratación, e así se fixo.

O traballo da mesa de con-
tratación non puido culminar-
se porque a documentación 
presentada por Doal para 
aquel concurso non está nas 
dependencias municipais. O 
expediente está nos xulgados 
do Lugo, no marco da ope-

durante o mes de marzo 
no Campus Vida

• Programa de actividades de 
uso dos recursos naturais 
e xornadas de conciencia-
ción e impacto sobre uso 
dos recursos e consumo 
responsable

• Encontros musicais re-
gulares para os grupos e 
músicos locais: concertos 
periódicos e xornadas mu-
sicais en prazas e espazos 
da cidade

• The Bloque en Bloque Fes-
tival: Festival cultural no 
barrio das Fontiñas

• Recuperación do progra-
ma de lecer nocturno Boas 
Noites

• Curso de comunicación en 
lingua de signos: nivel usua-
rio básico

• Campamento urbano

ración Pokemon que instrúe a 
xuíza Pilar de Lara. Ata que a 
documentación sexa remitida 
novamente ao Concello, non se 
poderá avanzar na resolución do 
concurso.

Seguridade xurídica

A resolución relativa a Doal che-
gou pouco despois de que o 
Pleno da Corporación aprobara 
de xeito inicial que a sociedade 
municipal Tussa asuma a xestión 
da ORA e do guindastre. Foi 
posible grazas aos votos favo-
rables de Compostela Aberta e 
do BNG, suficientes para culmi-
nar un proceso que o PP nunca 
viu con bos ollos e que o PSOE, 
malia defendelo no plano teóri-
co, non quería levar á práctica. 
O acordo deixaba claro que 
non habería ningunha decisión 
irreversible ata que se resolvera 
o recurso da empresa, de xei-
to que o Goberno garantiu en 
todo momento a seguridade xu-
rídica de cada paso dado neste 
proceso de municipalización.

Actividades para a mocidade

Unha sentenza obriga a convocar 
a mesa de contratación da ORA e 
do guindastre

O Real Padroado 

O pasado 7 de marzo o alcal-
de Martiño Noriega visitaba o 
Palacio da Zarzuela para entre-
vistarse con Felipe VI.  Facíao na 
súa condición de presidente do 
Consorcio de Santiago e cun 
obxectivo claro: demandar a 
convocatoria do Real Padroado 
antes de que remate o ano, na 
que sería a súa primeira xun-

tanza desde 2003. Non se trata 
de buscar unha foto, senón de 
procurar cartos para a cidade, 
aproveitando a celebración dos 
vindeiros anos santos. De feito, 
o alcalde viaxou a Madrid cun 
plan de investimentos ben defi-
nido, que prevé accións para o 
período 2017-2026 orzamen-
tadas en máis de 240 millóns 
de euros. 

Que é o Real Padroado?

O Real Padroado de Santiago 
é un organismo que existe des-
de 1964, pero que en 1991 foi 
reformulado para coordinar as 
accións do Goberno do Esta-
do, a Xunta e o Concello de 
Santiago en prol da conserva-

ción do patrimonio da cidade. 
É o órgano que define as ac-
tuacións que despois executa o 
Consorcio.

Por que debe reunirse canto 
antes?

Porque aínda que o Consorcio 
funciona cun orzamento ordi-
nario, só o Real Padroado pode 
fixar plans de investimento con 
achegas específicas. A súa últi-
ma xuntanza foi no ano 2003, e 
o organismo aprobou un pro-
grama de actuacións para o pe-

ríodo 2004-2014 dotado con 
máis de 200 millóns de euros.

Desde a súa constitución, o 
Real Padroado reuniuse en ca-
tro ocasións:

• En 1993, para presentar 
o proxecto Compostela 
1993-1999, fundamental 
para a reactivación dos 
Xacobeos do 93 e o 99, e 
cun importante programa 
de axudas para a rehabili-
tación do patrimonio his-
tórico.

• En 1995, para programar o 
quinto centenario da USC. 
Tamén lle deu o seu res-
paldo á creación da Escola 

de Altos Estudos Musicais 
e da Fundación Granell

• En 1998, para preparar o 
Xacobeo do 99

• En 2003, para presentar a 
programación plurianual 
do Consorcio 2004-2014

Que aspiramos a conseguir 
para os próximos anos?

Cando Martiño Noriega visitou 
a Felipe VI presentoulle un Plan 
Estratéxico para os vindeiros 
nove anos con actuacións di-
vididas en seis eixos ben defi-
nidos: mantemento e restau-
ración do patrimonio; cultura 
e sociedade; medio ambiente; 
patrimonio propio e equipa-
mentos da cidade; planificación 
e estudos de cara a participa-
ción en proxectos europeos; e 
gobernanza e coordinación con 
outras administracións. 

En canto a proxectos concre-
tos, no programa incluíronse 
accións non executadas do 
anterior plan de investimentos, 
como o soterramento do ca-
bleado na cidade histórica ou a 
elaboración dun Plan Sirector 
do Transporte de Mercadorías. 
Tamén se aposta por reforzar 
os programas de rehabilitación 
de vivendas e monumentos e 
por mellorar equipamentos 
que foron construídos polo 
Consorcio, como o Multiúsos 
de Sar ou o Palacio de Con-
gresos.

emilio v.

Real Padroado: en xogo 240 
millóns de euros para Compostela 

O alcalde reclama perante Felipe VI 
que este organismo se reúna antes 

de que finalice o ano
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Após anos de deterioro, um sin-
gular prédio industrial da nossa 
cidade começou a ser restaura-
do. A conhecida como Casa das 
Máquinas de Galeras recuperará 
assim o seu melhor aspecto e 
pronto poderá ser destinada a 
novos usos como espaço de ti-
tularidade municipal. O começo 
desta nova etapa é umha magní-
fica oportunidade para achegar-
-nos às origens deste edifício e 
conhecer um bocado da história 
do Santiago. A história dumha 
cidade que se modernizava nas 
primeiras décadas do século XX.

A Grande Guerra e Compos-
tela

A neutralidade espanhola na 
Primeira Guerra Mundial nom 
impediu que a populaçom com-
postelana sofresse as consequên-
cias negativas derivadas do con-
flito. Mais alá das disputas entre 
aliadófilos e germanófilos que 
animavam os debates nos jor-
nais e nos cafés, a guerra tinha 
um impacto directo ao provocar 
umha suba geral dos preços dos 
produtos de consumo e mesmo 
o desabastecimento dalgumhas 
matérias primas.

Foi precisamente a impossibili-
dade de importar as matérias 
primas para a produçom de gas 
para o serviço de iluminaçom 
público o que obrigue a umha 
apressurada substituiçom por fa-
róis eléctricos por parte da con-
cessionária do serviço na altura, 
a Sociedad Santiaguesa de Gas y 
Electricidad.

A urgência com a que se realiza a 
transiçom provoca nom poucos 
conflitos, o de maior importáncia 
na noite do 26 de julho de 1916, 
quando em plenas Festas do 
Apóstolo há um apagom com-
pleto na cidade ao nom funcio-
nar corretamente os geradores 
auxiliares que a Sociedad Santia-
guesa tinha instalados na “Fábrica 
do Gas” situada no que hoje em 
dia é a rua Montero Ríos.

Cem anos depois, umha nova vida 
para a Casa das Máquinas de Galeras

coñece santiago

André  Seoane Antelo

cámbio acontecido no governo 
espanhol coa chegada à Presi-
dência do Conselho de Ministros 
do conservador Eduardo Dato 
em substituiçóm do liberal Gar-
cía Prieto. 

Esta mudança nom supom a anu-
laçom do concurso mas puido 
influir para que, mália o revés 
inicial, a Cooperativa Santiaguesa 
continuasse a sua andaina como 
projecto empresarial abandonan-
do, isso si, o inicial perfil coopera-
tivista e plural para converter-se 
numha S.A. dirigida por Moreno 
Tilve.

Da Cooperativa Santiaguesa 
à Sociedad Gallega General 
de Electricidad

Nos últimos dous anos da déca-
da dos dez a Cooperativa San-
tiaguesa começa a construçom 
material da sua infraestrutura. A 
nave de Galeras é levantada e 
nela instalam-se transformadores 
e geradores auxiliares diesel que 
serviriam como apoio dumha 
rede alimentada pola central 
hidroeléctrica do rio Toxa, no 
Concelho de Silheda.

No 1920 volta haver um novo 
concurso do serviço de ilumina-
çom público de Santiago. Desta 
vez à Cooperativa si lhe é admi-
tida a documentaçom mas a sua 
proposta é desestimada ao apre-

sentar umha melhora de só um 
10% frente ao 15% que oferta 
a Santiaguesa de Gas y Electrici-
dad.

Mesmo depois deste segundo 
fracaso a Cooperativa continua 
a desenvolver a sua rede, cen-
trando-se agora no mercado do-
méstico. Porém as circunstáncias 
económicas nom som as melho-
res e a possiçom da Cooperativa 
é de evidente fragilidade num 
mercado que tende à concen-
traçom. De facto a Sociedade 
Santiaguesa de Gas y Electrici-
dad integrará-se já no ano 1923 
na Sociedad General Gallega de 
Electricidad, que se converte 
na principal empresa do sector 
eléctrico da Galiza na altura.

A Cooperativa Santiaguesa de 
Electricidad aguantará pouco 
tempo o pulso e já no 1926 
venderá a totalidade da sua in-
fraestrutura compostelana à So-
ciedad General Gallega. Deste 
modo a Casa das Máquinas de 
Galeras mudará de proprietário. 

Posteriormente a Sociedad Ge-
neral Gallega de Electricidad será 
umha das empresas que remata-
rá por dar lugar à FENOSA, últi-
ma proprietária do prédio até a 
sua adquisiçom polo Concelho.

Testemunha da modernidade

A singularidade e valor patrimo-
nial da Casa das Máquinas nom 
radica apenas na sua beleza for-
mal como exemplo da arquitec-
tura de inspiraçom modernis-
ta senom, fundamentalmente, 
como fito da memória dumha 
cidade que ao longo do século 
XX modernizou-se e evoluiu ra-
pidamente.

Cem anos atrás instalava-se esta 
infraestrutura eléctrica num es-
paço nas marges da cidade, o lu-
gar natural onde se considerava 
que deviam estar as actividades 
industriais. Sirva pois a Casa das 
Máquinas como testemunha 
daqueles tempos nos que em 
Compostela começava a se fa-
zer a luz.   

Crise eléctrica e política

Os problemas gerados pola 
questom do serviço de alumea-
do, já notoriamente deficiente 
antes da crise provocada pola 
electrificaçom de urgência, con-
verteram-se em muniçom po-
lítica agitada pola oposiçom ao 
governo municipal. Umha opo-
siçom que convocará um mitim 
unitário em janeiro do 1917 para 
reclamar um novo concurso do 
serviço de alumeado.

Neste mitim, que se desenvol-
ve no Teatro Principal após a 
negativa do governo de ceder 
o pavilhom da Ferradura, falam 
representantes da prática totali-
dade dos partidos e tendências 
políticas presentes em Com-
postela, com a excepçom dos 
governantes liberais. Desde os 
conservadores mauristas, até um 
representante obreiro coma José 
Pasín, o galeguista Lois Porteiro 
Garea ou o futuro primeiro alcal-
de republicano, Raimundo López 
Pol.

Mais para além de reclamar me-
lhoras do serviço de alumeado 
existente e a celebraçom dum 
novo concurso, entre os orga-
nizadores desse mitim agroma 
a ideia da constituiçom dumha 
sociedade cooperativa que pui-
desse optar à concessom do ser-
viço.

A Cooperativa Santiaguesa 
de Electricidad

Animada polo entusiasmo gera-
do polo mitim de janeiro e lide-
rada polo concelheiro maurista 
Juan Moreno Tilve, no primeiro 
semestre do ano 1917 nasce a 
Cooperativa Santiaguesa de Elec-
tricidad. Umha empresa criada 
com o objectivo declarado de 
conseguir ganhar a subasta do 
alumeado público que se cele-
brará em julho desse mesmo ano.

A carência de infraestrutura pró-
pria nom arreda aos impulsores 
desta iniciativa que em Maio de 
1917 apresentam solicitude de 
licença de obra para a constru-

çom dum prédio no lugar conhe-
cido como Braña de Galera onde 
instalar a sua central eléctrica, as-
sim como para a instalaçom do 
correspondete tendido de baixa 
tensom.

Os desenhos das infraestuturas 
som encarregados ao arquitecto 
Jesús López de Rego que, além de 
fazer os planos para a Casa das 
Máquinas que hoje conservamos, 
também desenha o dumhas case-
tas para a instalaçom de transfor-
madores, que se repartiriam pola 
cidade, hoje desaparecidas.

Chegado o mês de julho celebra-
-se o demandado concurso, mas 
a proposta da Cooperativa San-
tiaguesa nom é nem tomada em 
consideraçom alegando um de-
feito na apresentaçom da docu-
mentaçom. Volta ganhar o serviço 
a Sociedad Santiaguesa de Gas 
y Electricidad e de pouco valem 
as airadas protestas da oposiçom 
que denúncia publicamente os 
factos.

Curiosamente apenas um mês 
depois da polémica resoluçom 
do concurso do alumeado de 
1917 há umha mudança no go-
verno municipal. O liberal Blanco 
Rivero é forçado a demitir como 
alcalde por orde guvernativa e é 
substituído no cárrego polo mau-
rista López Mosquera, reflectindo 
na corporaçom compostelana o 
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as mentiras dos medios
Jorge Duarte, o caso 
que nunca existiu

Nove meses despois quedou de-
mostrado que non había caso. Un 
contundente auto xudicial arquivou 
en maio  a denuncia contra o conce-
lleiro de Espazos Cidadáns, Dereito 
á Vivenda e Mobilidade en relación 
aos expedientes abertos a varios 
locais de ocio nocturno. A xuíza en-
tende que non é preciso nin sequera 
xulgar a Jorge Duarte, porque nada 
do acontecido dá pé a pensar que 
puido ter cometido un delito de pre-
varicación administrativa. É máis: no 
auto do arquivo mesmo se cuestio-
na que o concelleiro non fora escoi-
tado no seu momento pola Fisca-
lía. Seis meses pasaron desde que 
se abriron as dilixencias ata que 
Duarte puido explicar a súa ver-

sión dos feitos. Menos de  tres meses 
desde que o fixo ata que ese repeti-
do titular do “primeiro imputado dos 
gobernos das Mareas” quedou no 
que era: fume.

Unha actuación prudente

As dilixencias abertas en torno a 
Jorge Duarte estaban relacionadas 
orixinariamente cos expedientes 
abertos a catro locais de ocio noc-
turno, expedientes que implicaban 
cuantiosas multas ademais do peche 
dos establecementos. O concellei-
ro asinou dous deles e expresou as 
súas dúbidas sobre os outros dous, o 
que algún quixeron entender como 
trato de favor. Pero o edil de Espa-
zos Cidadáns explicouno con clari-
dade: puxo en dúbida as decisións 
dos técnicos porque para casos moi 
distintos impúñanse sancións moi si-
milares. Un exemplo: os expedientes 
abertos decretaban o peche de dous 
locais que excedían o aforo permiti-
do, cando un deles a maiores tiña as 
saídas de emerxencia obstaculizadas.

As discrepancias do concelleiro 
eran tan públicas que o Goberno 
de Compostela Aberta traballou co 
sector da hostalaría e cos técnicos 
municipais na redacción dunhas ins-
trucións que clarificaran os criterios 
sancionadores e que actualizaran os 
aforos dos locais. Ese traballo, do que 
formou parte a oposición, era clara-
mente incompatible con ningún tra-
to de favor a ningún establecemen-
to. Pero iso non impediu que algúns 
medios de comunicación e o PP xul-
garan e condenaran a Jorge Duarte 
antes de tempo. Aínda que nunca 
houbera caso.

redacción
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CUESTIONARIO PROUST

11. Que ou quen son os grandes amores da túa 
vida?
Ela xa o sabe... e intento amosarllo todos os 
días!

12. Cando e onde fuches máis feliz? 
Sempre lembrarei a liberdade dos veráns 
nas Corredoiras (Boimorto)

13. Se puideses cambiar unha única cousa, que eli-
xirías? 
As desigualdades

14. Cal consideras o teu maior logro?  
Ser honesto comigo mesmo e con aquilo no 
que creo

15. Onde che gustaría vivir? 
Non se me ocorre un sitio mellor que Com-
postela, onde vivo

16. Cal é o teu ben máis prezado?
A independencia

17. Cal é o teu pasatempo favorito?
Gústame desconectar correndo e andando 
polo monte

18. Quen é o teu escritor favorito?  
Manuel Rivas

19. Que tipo de música prefires? 
Gústame o pop enérxico e vital. Desde a 
música dos Beatles, os Kinks ou os Rolling, 
ata grupos de hoxe e da nosa terra coa Los 
Chavales, Novedades, Terbutalina ou Familia 
Caamagno

Jorge Duarte naceu en 1966 na Coruña, 
aínda que sempre di que se sente de 
Boimorto, municipio ao que se está moi 
vinculado porque nel pasou moitas tem-
padas. É arquitecto pola ETSA da Coruña 
e foi presidente do Colexio de Arquitec-
tos de Compostela e decano do Colexio 
de Arquitectos de Galicia. Cando non está 
inmerso na xestión dos Espazos Cidadáns, 
Dereito á Vivenda e Mobilidade, gústalle 
saír a correr porque di que esta actividade 
lle permite facer balance do día e aclarar 
as ideas. Desde moi novo practicou ciclis-
mo con moi bos resultados e incluso se 
atreveu co triatlón. A día de hoxe desprá-
zase en bicicleta pola cidade xa que en-
tende Compostela como unha urbe viva, 
que debe ser para as persoas.

1. Cal é o teu estado de ánimo actual? 
Son optimista por natureza

2. Cal é a túa idea da felicidade? 
A felicidade está nas cousas pequenas e o 
máis importante é facer felices  as persoas 
que te rodean

3. Cal é o teu grande medo? 
Preocúpame non estar á altura, fallarlle á 
xente que confía en mín

4. Que trazo destacarías da túa personalidade? 
A honestidade e a perseverancia. Pelexo por 
conseguir aquilo que creo que é xusto... son 
moi teimudo!

5. Que trazo persoal é o que máis che desagrada? 
Que son moi teimudo!

6. Que trazo é o que máis che desagrada noutras 
persoas? 
A falta de criterio e de honestidade

7. Cal consideras a túa maior extravagancia? 
Lévoo facendo toda a vida, pero os que me 
rodean bromean co meu costume de saír  
correr aínda que chova, neve ou vente

8. Que é o que menos che gusta do teu aspecto?
O nariz, ainda que despois de 50 anos xa me 
afixen a el

9. Que persoa viva che inspira máis desprezo? 
Sempre me dín que non sei odiar...

10. Que é o que máis valoras nas túas amizades? 
Eses momentos de tranquilidade e risas nos 
que desconectas de todo

20. con que personaxe histórica te identificas? 
Coa xente que traballou con xenerosidade para 
mellorar este mundo coma Marie Curie

21. Quen é o teu heroe ou heroína de ficción preferida?
Prefiro as heroínas e heroes que sortean as pre-
cariedades deste sistema tantas veces inxusto

22. Quen son os teus heroes ou heroínas na vida real? 
A miña nai, Teresa, que enviuvou con cinco cati-
vos e nos sacou adiante. E, por extensión, todas 
as nais traballadoras.

23. Cal consideras o maior logro da humanidade?
A sanidade pública

24. Que é o que máis detestas? 
Os abusos dos poderosos

25. Tes algún pesar? 
Que os días non teñan máis horas

26. Que talento che gustaría ter?
Saber cantar

27. Cal é a túa viaxe favorita?
Gustaríame poder desconectar en calquera illa 
na que non me sinta un turista

28. Cal é para ti a máxima expresión da miseria?  
Nunca entenderei a maldade dalgunha xente...

29.cal consideras que é a virtude máis sobrevalorada? 
A disciplina. E non falo da urbanística (risas)

30. Cal é o teu lema? 
Vive e deixa vivir
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