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incremento do 35% no orzamento
destinado a políticas sociais

O mantemento como prioridade da acción de Goberno

A estación intermodal de
Santiago estará operativa en 2019

O Goberno local está a traballar na elaboración da ordenanza Compostela +, ao abeiro
da cal se pon en marcha a Renda Municipal de
Garantía Básica e se axilizan os trámites para
acceder a axudas sociais. Precisamente, nos
orzamentos deste ano do Concello destínanse
8,4 millóns de euros a políticas sociais, un 35%
máis que en 2015 (páxinas 2 e 3)

Manter en bo estado todo o termo
municipal é unha das prioridades
da acción de Goberno. Non é un
discurso, é unha realidade plasmada
nos orzamentos municipais de 2016.
Porque o Goberno está convencido
de que quererlle a Compostela é
mantela en bo estado, de que Querer
é Manter (páxina 12)

Dez anos despois de que se asinara
o primeiro convenio para a posta en
marcha da intermodal, esta estación
por fin será unha realidade a partir
de 2019. O Goberno de Compostela
Aberta desbloqueou o proxecto grazas ás súas xestións coa Xunta e co
Ministerio de Fomento (páxina 16)
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no foco
Compostela +, unha ordenanza que artella
unha nova política social para Santiago
laura
doce
Hai un ano marcabamonos un
obxectivo: colocar as persoas no
centro das políticas activas que
puidera desenvolver un concello.
Un obxectivo que non é doado
se temos en conta as limitadas
competencias que unha administración local ten, e que a día de
hoxe están acompañadas dunhas
políticas sociais austericidas no
país e no Estado. Mais á marxe
diso quixemos manter o noso
compromiso coa xente e por
iso centramos os orzamentos
de 2016 nas políticas sociais, con
8,4 millóns de euros e un incremento do 35% respecto ao pasado ano. Deses 8,4 millóns imos
dedicar 1,5 nun Plan de Rescate
Social pensado para atender ás
persoas en risco de exclusión e
vulnerabilidade social.

A ordenanza mellora e axiliza os trámites para acceder ás axudas

CADRO COMPARATIVO RENDA BÁSICA

PLAN DE RESCATE SOCIAL
DE 1,5 MILLÓNS DE EUROS
Este Plan artéllase na nova ordenanza que recibe o nome de
Compostela +. Está formada por
dous grandes programas:
1. A Renda Municipal de Garantía Básica. Trátase dunha achega
económica de carácter extraordinario e temporal que terá
unha duración máxima de 12
meses prorrogables a 24, previo informe dos servizos sociais.
O obxectivo da renda é que as
persoas que a reciban teñan uns
ingresos mínimos mentres atopan emprego ou saen da situación de vulnerabilidade social na
que se poidan atopar. É por iso
que se vincula a un plan de inclusión cidadá co foco posto en
mellorar as condicións de vida
destas persoas a medio e longo
prazo.
2. As prestacións de rescate social. Son axudas económicas destinadas a cubrir gastos básicos
de aloxamento, manutención,
pobreza enerxética, etc. Con
Compostela +, o Goberno local
introduce ademais dúas novas

CADRO COMPARATIVO PRESTACIÓNS SOCIAIS

axudas: unha en materia de saúde bucodental, dirixida a sufragar
aquelas cuestións que non están
cubertas pola Seguridade Social,
e outra dirixida ás familias que
teñan fillos e fillas cursando estudos non obrigatorios.
Propoñemos unha ordenanza
que mellora e axiliza os trámites para acceder a este tipo de
axudas, retirándoas do marco
normativo da lei de subvencións.
Isto vainos permitir que as persoas que teñan débedas coas
administracións públicas poidan
acceder a elas. A maiores incrementamos as contías que se
van percibir en relación a ordenanza actual “Santiago Suma” co
obxectivo de construír un concello máis solidario, máis social e
máis sostible.
A ordenanza Compostela + foi
elaborada grazas á interlocución
constante con entidades sociais,
que axudaron a incorporar novas cuestións e a enriquecer
a proposta do Goberno de
Compostela Aberta. A maiores
presentóuselle tamén á oposición para que faga achegas e
se converta nun plan de cidade
con obxectivos a medio e longo
prazo, que mellore a calidade de
vida das persoas en situación de
vulnerabilidade social.
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Santiago Suma, a proposta
do PP insuficiente
COMPOSTELA
ABERTA
A de Santiago Suma foi a “proposta estrela” do mandato de
Agustín Hernández, terceiro
alcalde do PP dende 2011 a
2015. Unha ordenanza que se
artellaba como a fórmula para
axudar ás persoas en risco de
exclusión social. Cando chegamos ao Goberno pensamos
que a idea era boa, polo que
lle demos uns meses de marxe
para comprobar se funcionaba.
Nada máis lonxe da realidade. O
Santiago Suma foi unha proposta que só restou: restou axuda,
restou tempo e restou recursos.
Resultou ser un fracaso máis do
Partido Popular. A razón é moi
sinxela. Non é executable!
O PP enmarcou esta ordenanza dentro da lei de subvencións,
o que ten varias consecuencias
gravosas para as persoas que
teñen necesidade de acceder a
ela e que son as que viven en si-

tuación de vulnerabilidade social.
A primeira, que impide que as
persoas que teñen débedas coas
administracións públicas poidan
acceder ás axudas. Quen adoita ter débedas? Pois as persoas
que máis dificultades económicas están a atravesar, polo que o
Santiago Suma non responde á
necesidade principal para a que

A ordenanza do
PP resultou ser
un fracaso máis.
Non é executable
foi pensada. Os datos falan por
si sós. Dos 600.000 euros de
renda social orzamentados para
2015 só se executou o pago de
rendas por valor de 6.750 euros.
A segunda, o excesivo tempo de
tramitación (96 días de media,
sen contar o abono das axudas).
Ninguén o entende se estamos
a falar dunha situación de risco e
emerxencia social.

A terceira, o complexo que resulta a xustificación das axudas
recibidas, que xera situacións
como que as persoas teñan que
reintegrar parte dela en caso de
non poder xustificala. Figuran
reintegros de 33.93 €, 457.46
€, 454.02 €, 624.30 €, 324.30 €,
62.50 €, 125 €, 324.30 €. Ante
esta situación, o Goberno de
Compostela Aberta levará a
Pleno neste mes de xuño unha
proposta de ordenanza que
leva por nome Compostela +
e que solucionará todos estes
problemas que teñen a súa orixe no feito de que o PP artellará a súa ordenanza no marco
da lei de subvencións. Compostela Aberta enmarca legalmente a nova ordenanza na
Lei 13/2008 de 3 de decembro,
de Servizos Sociais de Galicia,
e no Decreto 99/2012, do 16
de marzo. Consideramos que
este é o marco legal axeitado
por tratarse dunha necesidade
social e non dunha verdadeira
subvención. Os informes xurídicos amósanse favorables a esta
posibilidade.
Concha Fernández, actual
concelleira de Servizos Sociais,
nunha xuntanza de traballo

Unha ordenanza pioneira nos
servizos sociais galegos
Os servizos sociais son un
instrumento público imprescindible para garantir que as
persoas en situacións de desvantaxe poidan acceder a dereitos esenciais e necesidades
básicas, circunstancias inherentes á dignidade do ser humano
e imprescindibles para poder
participar na vida política, económica, cultural e social.
No noso país, o sistema galego de servizos sociais, regulado
a través da Lei 13/2008 de 3
de decembro, perfila como
obxectivos propios o facilitar
recursos e itinerarios de inclusión social, garantir a autonomía
persoal das persoas dependentes, brindar protección e oportunidades sociais e educativas
ás e aos menores e facilitar a
conciliación laboral e familiar e
a prevención da aparición de
situacións de exclusión, dependencia, desigualdade ou desprotección das persoas máis
vulnerables. A propia lei configura as prestacións económicas como as achegas en diñeiro, de carácter periódico ou de
pagamento único, que teñan
como finalidade, entre outras,
apoiar o coidado de menores,
paliar situacións transitorias de
necesidade, garantir mínimos
de subsistencia e reforzar procesos de integración familiar e
inclusión social.
Un piar central para o desenvolvemento deste sistema son
os concellos galegos, que prestan os servizos sociais comunitarios. Abranguendo programas de esixencia universal para
a Administración local cos que
se procura valorar, dar resposta ou derivar ao recurso idóneo ás persoas en situacións
ou risco de exclusión social.
Neste contexto, o Concello de
Santiago promove a aplicación
de políticas de integración e
normalización dos dereitos de
todas as persoas que residan
no municipio, de maneira que
teñan acceso aos recursos e
servizos que lles permitan levar
unha vida digna.
Na situación actual de crise

existe un incremento notable
da demanda de recursos económicos e sociais en Santiago,
así como unha diversificación
dos perfís de persoas solicitantes de axuda. Para dar resposta
a esta situación de emerxencia social, o Goberno municipal considerou imprescindible
a creación dun instrumento
normativo actualizado, a través
do cal regular o conxunto de
dereitos e recursos municipais
específicos –nalgúns casos alternativos e noutros complementarios ás ferramentas e
prestacións autonómicas de inclusión social- para a cidadanía
que se atopa en situación de
vulnerabilidade social e/ou en
situación ou risco de exclusión
social. Para isto o Goberno local deseñou a ordenanza de
Garantía Básica Cidadá ‘Compostela+’
Esta nova ordenanza diferenciase da anterior ‘Santiago
Suma’ no marco normativo
polo cal se rexe. É importante salientar que o artigo 2.2.a
da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, dispón que non teñen o carácter
de subvención, entre outras, as
prestacións previstas no artigo 2.4 da Lei 38/2003, de 17
de novembro, xeral de subvencións, destinadas a persoas
físicas, e as prestacións autonómicas de natureza similar a
éstas ou de carácter asistencial,
como acontece coas reguladas
nesta ordenanza, que se establecen ao abeiro do artigo 9.d)
do Decreto da Xunta de Galicia 99/2012, do 16 e marzo,
que regula os servizos sociais
comunitarios e que expresamente prevé como parte integrante do sistema autonómico
dos servizos sociais, os comunitarios básicos, nos que se inclúen o “Programa Básico de
Inserción Social que procure
valorar, dar resposta ou derivar
ao recurso idóneo as persoas
en situacións ou risco de exclusión social, aplicando tanto proxectos de intervención social
personalizados ou de grupo,
como prestacións económicas
específicas.”
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entrevista
martiño noriega alcalde

“Compostela Aberta non naceu
para facer `o de sempre´”
bastiám
carreira
Martiño Noriega (1975) é fillo
dunha coruñesa e dun donostiarra que se coñeceron e namoraron na Compostela dos
anos 70. Médico de profesión e
vocación, desde a etapa universitaria combinou a súa paixón
pola medicina coa militancia e o
traballo político. Hai pouco máis
dun ano gañou as eleccións, encabezando unha candidatura cidadá, e converteuse en alcalde
de Santiago, o primeiro republicano e galeguista desde Ánxel
Casal. Conversamos con el neste nº1 do VISO:
Un ano despois, poderíamos
imitar aquela mítica pregunta futbolística... Martiño:
que?
Esa é a pregunta total, sen dúbida. (risas) É complicado dar
unha resposta breve. Unha das
palabras que mellor definen estes meses é a intensidade. Levamos unha etapa moi intensa.
Moitas frontes, moitas horas de
traballo, moitas preguntas, moitas respostas... os días son sempre moi completos. Aínda así
temos todo o noso entusiasmo
intacto, mesmo diría que saímos
reforzados cada día que pasa.
Entrar no Concello é algo similar a subirse a un tren en marcha, mais neste caso o comboio
non tiña nada claro cal era o seu
destino.
Que queres dicir con iso?
Desde fora non soubemos recoñecer en que punto de degradación estaba a ‘casa’. Os catro
anos do PP foron tremendos,
aceleraron a descomposición e

o funcionamento máis elemental. Algo que se produce nun
contexto concreto neoliberal e
de desmantelación das administracións. Falo da ‘Lei Montoro’
e de toda a lexislación estatal
que procura debilitar o público
e favorecer ás grandes corporacións. As limitacións para cubrir
prazas de persoal ou os corsés
orzamentarios son medidas deseñadas contra a cidadanía.
Xa, mais Santiago era un dos
concellos con maior estabilidade política, antes da chegada do PP...
Certo. Xa che digo que son varias cousas, ademais dos catro
anos con tres alcaldes e dos ataques do Estado contra os municipios, penso que hai un terceiro
factor. O proxecto de cidade do
PSOE e do BNG tamén estaba
esgotado. Isto é un dos factores
que explica que en 2011 gañara
as eleccións un ‘person’ como
Conde Roa. Isto explica tamén
que catro anos despois a cidadanía non volte a confiar neste
binomio senón que procure
propostas novas, un novo relato.
Santiago tiña sido un municipio
punteiro nos 80 e 90 mais nos
últimos anos do bipartito xa estaba en certa decadencia.

Temos as portas
abertas para o
PSOE e o BNG

A que te refires, exactamente?
A ver, falamos dos últimos oito
ou dez anos. Por unha parte
temos factores internos como
a falta de modernización na administración local ou o excesivo
envellecemento do corpo funcionarial. E “por outra banda”
había un distanciamento coa
realidade da cidade e as súas
demandas. Isto é algo que percibimos nos barrios, cada vez que
os visitamos. Chegamos alí e coméntanme: “é vostede o quinto
alcalde que temos nos últimos
cinco anos” e despois entrégannos un dossier igual que os que
xa tiñan entregado seis ou sete
anos atrás. O afastamento era
evidente, tanto no ámbito político como administrativo cun
Concello que cada vez era máis
lento.
Despois chegaron os catro anos
do PP e todo rebenta e se acelera. Un mandato municipal nefasto, en todos os sentidos. Hai
un ano encontramos un Concello que, por dentro, estaba moi
desfeito. Coa interventora, o secretario e a xefa de persoal recentemente repostos por sentenza. Con técnicos totalmente
marxinados polo PP e que nen
coñecían os proxectos. Cos circuítos e procedementos rotos.
E que significa isto? pois que o
cidadán de a pé acaba sendo
o principal prexudicado desta
administración local que non
funciona.
Semella un panorama
complicado, e un ano
despois como estamos?
Estamos mellor (sorri).
De feito, esta é unha das
cuestións que ten nos ten
absorbido máis tempo nes-
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Tentamos gobernar contando
coa opinión dos técnicos e
non pasando por riba deles
tes meses. Temos investido moitas horas en recuperar a confianza e a dignidade dos técnicos
e dos funcionarios, dos profesionais e traballadores da ‘casa’. En
repensar os circuítos e impulsar
programas de modernización
como a futura implementación
da administración electrónica.
Tentamos gobernar contando
coa opinión dos técnicos e non
pasando por riba deles. Aínda
estamos lonxe dunha situación
óptima. Temos que continuar
a traballar na reconstrución e
confrontar, entre outras eivas, o
enorme déficit de persoal que
existe. Combater ese ERE encuberto da administración local
dos últimos anos. Neste primeiro ano colocamos as bases e
penso que nos seguintes iremos
vendo os froitos deste traballo.
E nas relacións coa veciñanza?
Neste aspecto tamén temos
avanzado. Visitamos e/ou recibimos a case todas as asociacións
veciñais de Compostela, á grande maioría eu mesmo como alcalde. Temos recollido todas as
demandas e témolas organizadas e clasificadas. O certo é que
este traballo, realizado polo tecido asociativo veciñal, constitúe
unha auténtica auditoría cidadá.
Non precisamos encargarlla a
ningunha empresa ou consultora, porque o mellor e máis
exhaustivo traballo xa está feito

por parte das asociacións, por
parte da veciñanza.
Agora, despois de establecer o
diálogo con todo o tecido asociativo dos barrios, e vinculado
aos orzamentos participativos,
pretendemos abrir unha nova
etapa con asembleas abertas e
diálogo directo. Imos lanzar o
proceso ‘Compostela Decide’
no que queremos escoitar, mais
tamén queremos que a veciñanza poida ter un espazo de decisión, non nos chega coa participación. Con esta relación directa
coa cidadanía queremos volver
a colocar á veciñanza primeiro
e recuperar a confianza na institución.
Xa que falamos de relacións,
que tal foi este ano coa oposición?
Pois teño que dicir que estamos
bastante sorprendidos, sobre
todo da actitude do PSOE e
en menor medida da do BNG.
Nós agardabamos que os tres
partidos da oposición non ían
ter unha dixestión fácil dos resultados electorais. Semella que
o tripartito de Raxoi estaba moi
cómodo, cada un no seu papel.
De repente chega Compostela
Aberta e muda isto totalmente.
Entendo que isto non se dá por
casualidade, xa expliquei algo
disto antes. O que non agardabamos é que os tres partidos
nos considerasen uns intrusos,

case por igual. Non agardabamos esta pouca vontade de colaboración co Goberno.
Sinceramente, a actitude que
menos nos sorprende é a do
PP. Entendemos que a súa oposición entra dentro da normalidade, ao fin, somos proxectos
antagónicos. Ademais, a relación
persoal con Agustín e cos seus
concelleiros é moi cordial, tamén
teño que dicilo. O que resulta
máis sorprendente é como nos
tratan os outros dous grupos de
esquerda. Concretamente, a do
PSOE e a do seu voceiro, Paco
Reyes, é moi difícil de entender.
Como pode ser posible que
nunca, nunca poidamos chegar a
ningún acordo?

Cada un terá que responder
polo que lle toque. Para Compostela Aberta os intereses de
Santiago, e da súa veciñanza,
están por diante de todo, e isto
inclúe as preferencias de parte
ou de partido. O noso estilo é
o xogo limpo e a honestidade.
Compostela Aberta non naceu
para facer ‘o de sempre’ senón
para levar a ética á política local.
Fálanos dalgún logro do
Goberno nestes meses.
Vale... mais esta entrevista está
a ser publicada nun xornal que
conterá máis información da
acción de Goberno de Compostela Aberta, ou?

Efectivamente, vai ser publicada no VISO, con varias
Pois non sei, o que teño claro páxinas de noticias e reporé que tal vez a cidadanía non taxes.
entenda como non vos poñe- Perfecto, iso afórrame un relades dacordo entre os máis to máis pormenorizado e podo
afíns, non che parece?
centrarme en destacar algunha
É un dos riscos que corremos. acción. Porque os de sempre
E realmente é unha mágoa. En están moi interesados en avamaio de 2015 recibimos un liarnos canto antes. Eu prefiro
mandato moi claro das urnas: as esperar a que se completen os
cousas teñen que mudar e ten catro anos e ter a avaliación final,
que ser en chave de progreso. que é a da cidadanía. Imos avanXirando á esquerda. Nós esta- zando, con tranquilidade, sen
mos dispostos a que así sexa. pausas, cun proxecto aberto, fleTemos as portas abertas para xible e formulado a longo prazo.
o PSOE e para o BNG, a pesar Recompor a ‘casa’ por dentro e
das súas actitudes nestes 12 me- restablecer a confianza ten sido
ses entendemos que temos que un traballo moi importante nescolaborar e chegar a acordos tes meses. Ademais traballamos
de goberno. Se non chegamos? moito en elementos simbólicos

que a maioría da cidadanía estaba esperando. Fomos a primeira
cidade galega con goberno en
minoría que aprobou os orzamentos, unhas contas que aumentan sensiblemente o gasto
en políticas sociais colocando
ás persoas primeiro. Queremos
ser tamén pioneiros en aprobar
unha ordenanza como a ‘Compostela +’ que vai ser o inicio da
nosa Renda Básica Municipal. E
tamén queremos ser pioneiros
nos procesos de remunicipalización coa ORA e o guindastre.
Ademais temos sido moi constantes e moi dialogantes para
acadar que a estación intermodal sexa unha realidade. Traballamos duro e conseguimos desatascar en meses o que outros
non puideron, ou non quixeron,
en anos. E sobre o mantemento
da cidade, actuamos con urxencia e colocamos as bases para
que non se repitan situacións
como a actual.
Para nós este mandato ten que
ser o das pequenas cousas, o
dos proxectos para os barrios e
as parroquias. Queremos deixar
eses dossieres o máis delgadiños
que poidamos. Por iso imos acometer proxectos de mellora nos
barrios e por iso vamos investir
todos os fondos da Deputación
no rural. Sempre acompañados da veciñanza e colocándoa
como a nosa primeira e máxima
prioridade.
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novas
Os orzamentos para 2016
entran en vigor
sición, asumindo tres das catro
emendas presentadas.

COMPOSTELA
ABERTA
O mércores 4 de maio entraron en vigor os orzamentos e
o cadro de persoal para este
ano 2016, despois de ser publicados no BOP da Coruña o
martes día 3. Foi un proceso
longo, mais Santiago xa pode
executar todas as actuacións
que a cidade precisa. Foron
dous meses de diálogo cos
grupos políticos da oposición,
dous meses nos que se celebraron numerosas xuntanzas
co PP, BNG e, sobre todo, co
PSOE, socio preferente á hora
de negociar os orzamentos e
partido que máis problemas
puxo á hora de presentar as
súas achegas.

O Pazo de Raxoi, un lugar
con paredes de cristal
O Goberno municipal sacou adiante no Pleno Ordinario do mes de
abril a súa proposta de ordenanza de transparencia. Era un dos retos
que nos propuñamos na campaña electoral e que conseguimos sacar adiante

COMPOSTELA
ABERTA
A transparencia e o libre
acceso aos datos públicos
convertéronse nunha demanda
social inescusable que, ademais,
permite mellorar a eficacia da
xestión pública. A voceira do
Goberno local, Marta Lois, foi
a encargada de defender esta
proposta no Pleno e incidiu en
que “o Concello de Santiago non
é alleo a esta esixencia dunha
administración eficaz, participada
e con paredes de cristal”. Por
iso, salientou, “a proposta do
Executivo local vai incluso máis
alá das esixencias da Lei Estatal
de Transparencia”. A ordenanza
regula a información que debe
facer pública o Concello e as
entidades a el vinculadas, e
tamén o xeito no que se lle debe

facilitar a información ás persoas
que soliciten datos concretos da
administración.
A ordenanza proposta polo
Goberno parte dun modelo
redactado por un grupo de persoas recoñecidas no eido xurídico, que incluíu achegas de diversas entidades, pero adaptado
á nosa cidade. En que ámbitos a
nosa ordenanza vai máis alá que
a normativa estatal?
1. Consideramos o acceso á
información como un dereito
fundamental e non só constitucional, tal e como ten apoiado o
Tribunal Europeo dos Dereitos
Humanos (TEDH).
2. As empresas concesionarias
e das entidades dependentes
da administración local teñen a
obriga de publicar e transparentar a información.

O Goberno local tomou o
proceso de diálogo como clave para xerar un documento
de consenso e a proba foi que,
de 45 achegas da oposición
incorporáronse 25. Ademais,
durante o proceso de presentación de emendas, o Goberno de Compostela Aberta
non pechou a porta á incorporar máis peticións da opo-

Así, o noso Concello contará
con 99,4 millóns de euros de
orzamento e con tres eixes
que consideramos prioritarios
e fundamentais: As políticas
sociais e o emprego, que incrementan a súa contía nun 35%
con respecto ao ano pasado, o
mantemento e o reequilibrio

Contamos con
99,4 millóns de
euros de orzamento municipal
territorial. O noso municipio
supera por primeira vez a media de gasto social por persona de Galicia situándose en 88
euros por habitante e ano. Que
faremos con este diñeiro? Imos
encabezar un Plan de Rescate
social por valor de 1,5 millóns
de euros, un incremento das
bolsas de comedor ata situarse nos 200.000 euros, liñas de
axudas á dependencia e, por
primeira vez, dedicamos o 2,0%
do orzamento municipal a políticas de cooperación a desenvolvemento.

evolución do gasto social no orzamento

3. Amplíase a listaxe de datos
que o Goberno e os grupos
municipais teñen que facer públicos, incluíndo as axendas de
todos os concelleiros e concelleiras, a información completa
de cargos eventuais (currículos
e retribucións) e a relación de
gastos anuais dos grupos municipais.
4. Creación dun Portal de Orzamentos que permitirá que
a cidadanía vexa as contas do
Concello e o seu estado de
execución.
O proxecto prevé a creación
dunha Comisión de Transparencia, que se encargará de realizar
unha avaliación periódica do
cumprimento do texto. Porque
non só se trata de ir aprobando asuntos de relevancia para a
cidade, senón de que o que se
aprobe se leve á práctica.

bng

PSOE/
bng

pp

pp

pp

mantemento: 1,1 millóns
políticas sociais: 8,4 millóns
reequilibrio territorial: 2 millóns

pp

ca
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Compostela Aberta propón modificar a
ordenanza que regula os vaos
emilio v.
O Goberno de Compostela
Aberta está a traballar na modificación da ordenanza de actividades, instalacións e ocupacións
da vía pública. É a normativa que
regula os vaos da cidade, pero
tamén outras cuestións que resultaron moi polémicas cando
o PP aprobou o texto en 2012,
como o cobro pola instalación
de mesas informativas de asociacións ou ONGD no espazo
público.
Nos primeiros meses de mandato, o Executivo municipal
limitouse a facer cumprir esa
ordenanza, e por iso se remitiron requirimentos a algunhas
comunidades de propietarios
para que arranxaran os desperfectos nos seus vaos. Así se
recollía no texto, e o Concello
enviou 13 peticións de arranxo,
despois de recibir informes policiais que falaban da perigosidade
que supoñían os desperfectos
nas beirarrúas ocasionados polo

constante paso dos vehículos. En
Compostela están regularizados
máis de 1.600 vaos. Non houbo,
xa que logo, ningún envío masivo
de requirimentos, e foron varias
as comunidades de propietarios
que asumiron os arranxos con
total normalidade. Algunhas outras solicitaron facer obras nos
seus vaos, sen mediar ningún requirimento municipal.
Neste contexto, o Goberno de
Compostela Aberta apostou por
modificar a ordenanza en vigor, e
trasladoulle aos grupos da oposición as súas propostas. Unha delas pasa por suprimir o artigo do
texto que lle impón ás comunidades de propietarios a responsabilidade dos mantementos dos
vaos. Aproveitando, o Executivo
propuxo a modificación dalgúns
aspectos da taxa pola utilización
privativa e o aproveitamento especial do dominio público municipal, a que regula o cobro dos
vaos. O máis novidoso é que no
cálculo desa taxa terase en conta
o número de prazas de garaxe
ou aparcamento, e non os metros lineais e a superficie do vao.
Enténdese que a beirarrúa se

deteriorará máis segundo cantos
máis vehículos pasen, e non polos
metros que mida, e conséguese
que a recadación sexa máis xusta.
Ademais, a proposta de Compostela Aberta pasa por aplicar

Non houbo ningún
envío masivo de
requirimentos ás
comunidades
coeficientes distintos na taxa
para os vaos de vivendas que en
relación aos dos garaxes e aparcadoiros de uso mercantil.
Non todo son vaos
Á marxe dos vaos, o Goberno
de Compostela Aberta quere
modificar outros aspectos da
ordenanza de actividades, instalacións e ocupacións da vía pública, algúns deles tan polémicos
no seu momento como incomprensibles. Así, a proposta pasa
por suprimir as fianzas que se lles
cobran ás persoas ou entidades
que organicen eventos nos que
utilizan o espazo público, e que
teñen que pagar, por exemplo,

as ONGD que instalan mesas
informativas na rúa. A intención
de Compostela Aberta é substituír esas fianzas por declaracións
responsables, salvo en casos moi
determinados.
Na proposta de modificación de
ordenanza que lle foi trasladada á
oposición tamén figura a eliminación da prohibición de practicar
xogos ou diversións no espazo público. Se ben é certo que
ese artigo introducido polo PP
non se traduciu en sancións, non
ten sentido manter unha prohibición como a de xogar na rúa,
que debe ser entendida como un
espazo de socialización e convivencia.
Por último, e máis relacionado
cos vaos, o Goberno de Compostela Aberta quere ampliar de
dous a tres anos o prazo da garantía para as obras que supoñan
a reposición do pavimento municipal. Deste xeito garántese un
prazo suficiente para que agromen defectos construtivos que
en moitas ocasións só saen á luz
en función das condicións meteorolóxicas.

Cara á remunicipalización da ORA e do guindastre
formes económicos e xurídicos pertinentes, que avalaron a
posibilidade. Despois, foi preciso mudar o obxecto social da
empresa municipal Tussa, para
que poida asumir a ORA e o
guindastre. O obxectivo é que a
municipalización poida ser unha
realidade antes de que remate
a prórroga da concesión a Setex Aparqui, a finais de xullo.

redacción
A municipalización de servizos
está no ADN de Compostela
Aberta, pero o Goberno non
quixo crear falsas expectativas
ao respecto. Son procesos longos e complexos, e non dependen exclusivamente da vontade
política senón tamén, e sobre
todo, de cuestións económicas
e legais.
A ORA e o guindastre non
estaban no primeiro posto da
listaxe de desexos de municipalización, pero o Goberno de
Compostela Aberta atopouse (outra vez) cunha sentenza

xudicial. O Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia anulou a concesión dos servizos á empresa
Setex Aparqui, e por iso o Executivo comezou a traballar no
horizonte da municipalización.
O primeiro foi solicitar os in-

A principal dificultade á hora
de municipalizar un servizo ten
que ver co persoal. Os informes xurídicos realizados avalan
a posibilidade de subrogar os
traballadores de Setex Aparqui que, iso si, non se converterán en funcionarios se non
en “persoal indefinido non
fixo”. Despois terán que pasar

As crianzas compostelás medran
con Apego

un proceso selectivo no que
se respecten os principios de
igualdade, mérito e capacidade,
se queren ter as súas prazas en
propiedade.
O Goberno de Compostela
Aberta quere aproveitar a
municipalización da ORA e
do guindastre para mellorar
o servizo e, para favorecer
aos composteláns coa xestión
directa. Unha das fórmulas
que se baralla ten que ver con
tarifas máis económicas na
zona azul para os que paguen
o seu imposto de circulación
en Santiago. Aínda queda moito
por facer, pero ésta podería ser
a primeira remunicipalización
dun servizo na historia da
capital galega.

COMPOSTELA
ABERTA
A defensa da nosa lingua é
unha das sinais de identidade
do Goberno de Compostela
Aberta, e de aí o noso empeño por revitalizar o programa Apego. Trátase dunha rede
de municipios que ten como
obxectivo fomentar o uso do
galego entre a infancia e que
os cativos e cativas se socialicen na nosa lingua. Da rede xa
forman parte 23 municipios,
despois dun ano de andaina.
Ao abeiro do Apego, o Goberno de Compostela Aberta unificou toda a oferta infantil do
Concello de Santiago nunha
única programación que ten
a lingua galega como común
denominador. Na programación figuran actividades para
os nenos e nenas como teatro, contacontos, ou actuacións
musicais, pero tamén iniciativas
dirixidas aos pais e nais. Entre
estas figuran charlas sobre as
vantaxes de que os nosos fillos
e fillas sexan educados en galego, ou obradoiros para que
aprendamos a contar contos.
A programación infantil con
Apego estase a desenvolver
nos centros socioculturais do
ámbito urbano, e tamén en
locais de parroquias do rural
como Marrozos, Marantes ou
Figueiras.
En total, son máis de trinta actividades, que se poden consultar na web apego.santiagodecompostela.gal
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opinión
concha fernández concelleira de políticas sociais

Sen Teito: Un acoso político e mediático irresponsable
Imaxina por un momento que hoxe non tes
onde durmir...que non hai casa na que acollerte, onde asearte ou deixar as túas cousas persoais: roupa, fotos, libros...E se tes que buscar
como taparte? Dedica só un minuto a esta visualización. Despois podes seguir lendo.
As persoas sen fogar son persoas que “non
poden acceder ou conservar un aloxamento
axeitado, adaptado á súa situación persoal,
que proporcione un marco estable de
convivencia, sexa por motivos económicos
e/ou outras barreiras sociais ou sexa porque
se atopan nunha situación de dificultade
persoal que lles impide desenvolver unha
vida autónoma.
As persoas que viven na rúa cargan cunha mochila de catástrofes e sufriron ata tres veces
máis sucesos vitais estresantes que, a maioría
das persoas. Non podemos imaxinar esta situación sen que sintamos como se nos moven
os piares que nos asentan na nosa comunidade, nas redes de afectos e solidariedade. As
persoas que viven nas nosas rúas perderon ou
danaron a rede social básica que garante o
arraigo e o teito onde refuxiarse e ter o calor
dun fogar no que compartir as dificultades,
recuperarse e participar da vida da comunidade.
Por iso, a situación humana e sociosanitaria
das persoas sen teito é particularmente dolorosa e require dunha abordaxe psicosocial
profesionalizada e coordinada. Que amose metodoloxías de traballo colaborativas e
decididas para garantir todos os dereitos as
persoas que están en situación de estrema
vulnerabilidade e que frecuentemente sufren
máis que ninguen a exclusión e os ataques de

aporofobia, ou odio as persoas e os síntomas
da pobreza e exclusión.
Desde a responsabilidade política que a cidadanía de Santiago depositou en nós, no mes
de setembro puxemos en marcha unha mesa
de traballo e coordinación de todas as entidades que na cidade traballan con persoas
sen fogar e iniciamos un Programa Municipal
de Atención Integral a Persoas Sen Teito, que
foi referendado por unanimidade no Pleno de
novembro. A partir dese momento puxéronse
en marcha accións que nunca antes se exploraran na nosa cidade como o Equipo de rúa
e as Vivendas de Saída, seguindo o modelo
Housing First, experimentado en cidades
como Nova York, Helsinki, Madrid ou Reus,
por ter exemplos máis próximos.
Tamén instamos á corresponsabilidade doutras administracións como a Xunta de Galicia,
que ten as competencias en materia de saúde
e vivenda, para o desenvolvemento dun programa que trascende o ambito competencial
e económico da Administración Local.
Con todo os resultados que son visibles, non
son definitivos nin rápidos. Como non o son
as causas e situacións que provocan a situación destas persoas. Coñecemos os modelos
de atención profesionalizada, coordinada e
corresponsable entre administracións e nesa
dirección traballamos desde a nosa chegada ao Goberno do Concello de Santiago
de Compostela, pero sabemos que non hai
atallos nin solucións definitivas.
Por iso, á primeira denuncia dun sector dos
comerciantes afectados pola presenza dos
sen teito na zona monumental, respondemos

Gonzalo Vilas

con celeridade e amosámoslle á Valedora do
Pobo o traballo iniciado e pedíndolle que mediara para procurar a coordinación e os recursos sociosanitarios e habitacionais axeitados
as características e necesidades específicas
destas persoas.
Cando os requirimentos da Valedora se fixeron públicos, continuados e centrados exclusivamente na aplicación da ordenanza de
convivencia, respondemos publicamente que
sentiamos certo acoso político e mediatico
cun tema de extrema sensibilidade e emerxencia social, que só podía comprometer aínda máis a situación das persoas sen fogar, e
fomentar alarma inxustificada e actitudes e
comportamentos de aporofobia. En nada beneficiaba a busca dunha abordaxe máis axeitada, a dotación de recursos máis acaidos e
específicos e a necesaria corresponsabilidade
da administración municipal e autonómica.
Desafortunadamente, o demais xa é coñecido, esta situación converteuse no campo de
batalla partidario e mediático contra o Goberno da nosa cidade e obriga a posicionarse a
entidades sociais e colexios profesionais sobre o tratamento informativo que a este tema
veñen dando os medios locais.
Pola nosa parte recoñecemos o deterioro psicosocial e de saúde que sufren estas persoas
e o malestar que esta situación causa á veciñanza de Santiago, por iso iniciamos unha
abordaxe social e de convivencia, e continuaremos sen devalo a traballar a pesar dos
atrancos e dos prexuízos, porque estamos
convencidos de que éste e non é o camiño
para facer de Compostela unha cidade máis
social, humana e inclusiva.

Suso Sanmartin
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tribuna libre
Lourenzo Fernández Prieto Catedrático de Historia Contemporánea (USC)

1936. Do faiado da memoria a un novo
relato sobre o pasado incómodo
“A ausencia de relato
traumatiza máis que o
coñecemento”
Bru Rovira, corresponsal de guerra de La Vanguardia

Falando de memoria e de
historia, vai sendo moita
hora de afrontar os novos
desafíos do pasado incómodo. Levamos máis dunha
década de “recuperación
da memoria histórica”. Dámoslle ese nome ao proceso de indagación e recoñecemento das vítimas
da violencia golpista que
non foron lembradas nin recoñecidas na democracia,
que seguiron enterradas
en foxas incertas, inscritas
nos rexistros civís con eufemismos que denotan a
complicidade cos criminais;
que non foran siquera ben
contadas para saber de que
falamos cando falamos de
vítimas da guerra civil; que
por ser non foran nin vítimas da guerra porque foran mortas -asasinadas- na
retagarda, moi lonxe da
fronte, mesmo antes de que
houbera fronte e retagarda.
Estudámolas, coñecémolas,
homenaxeámolas, a democracia e as xeracións actuais
recoñecémolas mesmo a
través dunha lei precedida
e continuada de iniciativas
sociais, culturais e políticas.
Digamos que fronte aos
golpistas, aos fascistas e
ao franquismo como réxime político, a democracia
“restituíu a dignidade das
vítimas”. Baixar a memoria
dos faiados foi un proceso
que xa se esgotou na súa
intensidade pero que deu
moitas respostas a demandas longamente desatendidas e abriu novos camiños,
demandas e preguntas.
Como historiador interésanme as preguntas. A primeira

Milicia falanxista de Sarria (Fondo: José Luis Díaz Gómez. Proxecto Nomes)

ten que ver cos verdugos:
non pode haber vítimas sen
vitimarios. Pero en todo este
tempo a penas se preguntou por eles. Por que? eran
coñecidos? preferimos ignoralos? A democracia actual
fundouse na principio político da reconciliación e ese
segue sendo o paradigma
actual para o relato do pasado. O esquecemento non
foi unha decisión política
senón tamén un maioritario
desexo social compatible
con que as familias seguiran
lembrando de portas para
dentro. O esquecemento foi
o prezo da reconciliación, un
prezo que xa entón se sabía
desproporcionado contra os
demócratas pero que o antifranquismo asumiu como
peaxe cara a democracia.
Hoxe non podemos ver as
cousas como en 1975 nin
como en 1956, pero aquel
principio fundador da reconciliación segue tendo tanta
forza que permitiu coñecer
e recoñecer ás vítimas sen
ocuparnos aínda de coñecer
aos verdugos. Todos tivemos catro avós, todos teme-

mos -as veces sabemos- a
quen imos atopar entre os
verdugos e ninguén estaba
preparado para afrontalo,
alén de botarse os mortos
á cara con interese político.
A reconciliación segue sendo o relato que máis nos interesa e no que mellor nos
recoñecemos, por iso todo
o proceso de recuperación
fíxose sen ollar máis que as
vítimas como se foran mortas por mans ignotas.
Para coñecer o pasado incómodo necesitamos indagar e coñecer aos verdugos,
para entender como e por
que se produciu aquela matanza. Como foi posible,en
tempos dos nosos avós e
bisavós, que na Galiza mataran alcaldes, médicos,
mestras, gobernadores civís,
almirantes, xenerais ou ao
veciño do lado. Como foi
posible tamén Paracuellos,
Cáceres, Gernika, Barbastro. Non é tan doado matar
friamente a alguén, e menos
se é veciño, e menos se son
5.000 veciños, primeiro hai
que desposuílos de humani-

dade. Non temos resposta á
altura destes tempos democráticos, as explicacións que
temos veñen do franquismo ou do antifranquismo
e enlazan cos intereses dos
vencedores e as angurias
dos vencidos. Unha parte
do coñecemento dos porqués só pode proceder de
indagar sobre os verdugos:
quen, por que, para que? O
coñecemento dos verdugos
tamén permitirá achegarnos
por fin aos outros, a todas
as demais, a quen non foron
verdugos, nin vítimas directas. Á inmensa maioría? non
temos respostas aínda, só
impresións vulgares construídas sobre propaganda e
memorias políticas enfrontadas.
As sociedades escollen no
presente o pasado do que
queren ocuparse. Houbo
tempos de invisibilización
das mulleres ou das minorías raciais e culturais pero
viñeron outros de visibilización. Eses impulsos márcanos as sociedades, os seus
sistemas de valores, as súas

capacidades ou necesidades de cambio. Os historiadores e as historiadoras
materializamos esas arelas;
e para quen nos dedicamos
á Historia coñecer o pasado
non pode ter límites. Se o
facemos ben debemos indagalo co máximo afán de
coñecemento. Non somos
xuíces e non podemos buscar facer xustiza no pasado,
tampouco dirimir posicións
correctas e incorrectas, moito menos aspirar a descubrir
verdades sobre un tempo
pasado ao que somos estranos neste presente. Tampouco non queremos traballar para “fixar memorias”
porque cada quen ten as
súas en democracia e non
podemos aspirar a establecer un réxime de memoria
como aquí coñecemos na
Ditadura e aínda despois.
Sabemos, si, que o coñecemento fainos máis libres:
non o traballo como rezaban os portalóns de entrada
dos campos de concentración, tampouco a fe de cada
quen ten nada que ver coas
liberdades civís. Para ser
máis libres hoxe é polo que
nos ocupamos -e cada vez
con máis empeño- dos pasados incómodos, daqueles
que pasaban desapercibidos, dos que en realidade
se agochaban baixo capas
de propaganda unha veces
e de explicacións simples
outras. Sabendo ademais
que hai veces que demasiada memoria dun tempo
acaba por crear baleiros
de memoria noutros: canto
máis lembramos o 19361939 menos lembramos o
1969-1975 –por exemplo- e
menos coñecemos a memoria das vítimas que aínda temos sentadas á mesa.
Sabendo tamén que outras
veces o exceso de memoria
acaba por banalizar algúns
traumas do pasado.
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novas
Germán González
Vicepresidente da Sección de Restauración da
Asociación de Hostalaría Compostela

Satisfacción desde a
hostalaría compostelá
Desde a Asociación de Hostalaría Compostela aplaudimos a
decisión do Concello de Santiago de non emular modelos coma
o do madrileño Mercado de San
Miguel na nave cinco da Praza
de Abastos. E facémolo porque,
apostar por esta orientación, tería significado crear unha nova
zona de tapeo innecesaria para
unha cidade das dimensións da
nosa, que xa conta con suficiente
oferta hostaleira diferenciada.

Porta de entrada á nave cinco do Mercado de Abastos compostelán

Nave cinco da Praza, unha
proposta froito do consenso
Despois de escoitar a todas as partes afectadas, apóstase por
un modelo que non deturpe a esencia do Mercado
laura
doce
O pasado luns 9 de maio saíron
publicados no BOP da Coruña
os pregos para a adxudicacións
de dez locais na nave cinco da
Praza de Abastos, pechada dende hai máis dun lustro e obxecto de intensos debates entre a
veciñanza sobre o seu destino.
Compostela Aberta falou durante moito tempo en campaña
electoral do plan que levaría a
cabo na nave cinco, en base a
un modelo que lle dera sentido
á propia Praza e non deturpara a esencia da mesma. Por iso
se aprobou a concesión de dez
postos nos que se deberán expor ou vender productos elaborados ou semielaborados de
consumo no fogar que estén feitos coa materia prima da propia
Praza. Dende o Goberno local
de Compostela Aberta rexeita-

mos un modelo de restauración
porque entendemos que suporía fomentar a competencia
desleal cos locais situados arredor da Praza e no resto da zona
vella É lóxico pensar que o que
teñen que pagar as persoas que
resulten concesionarias dos dez
locais da Praza (entre 12.000 e

Non so iso, senón que o proxecto presentado polo Goberno local responde a un diálogo
constante co sector, que dentro
da proposta, ofreceu as súas
propias achegas que foron in-

Por iso consideramos que impulsar desde o Concello unha nova
área para petiscar tería suposto
abrir co resto de hostaleiros da
cidade unha fronte de competencia desleal. Sobre todo, tendo en conta que os concesionarios dos postos da nave cinco
non soportarían o mesmo nivel
de impostos e custos cá nós.

corporadas. A Asociación de
Hostalaría Compostela e a Asociación de Hostalaría do Franco
coinciden en que esta é a mellor
solución para a nosa nave cinco.
Desde o Goberno local somos
conscientes de que atopar un
consenso total en relación a un Por outro lado, ir nesa liña implitema que xerou tanto debate e caría deturpar a esencia do noso

O proxecto presentado responde a un
diálogo constante co sector
24.000 euros por 15 anos, entre
1.000 e 2.000 euros ao ano) é
unha cantidade moito menor
que o que poden pagar por alugueiro e gastos varios aqueles
que teñan un local pola zona.

A zona histórica, co Franco e
coa Raíña á cabeza; a rúa de
San Pedro ou o Ensanche, son
algunhas das áreas que congregan boa parte dos negocios da
hostalaría compostelá. Xunto a
isto contamos coa oferta existente nos diferentes barrios da
cidade e nos centros comerciais.
En todas estas zonas é posible
para os santiagueses tapear e
tomar uns viños, xantar ou cear e
poden facelo, dado o caso, nun
local diferente cada día do ano.

dúas posicións moi enfrontadas
na cidade dende hai máis dun
lustro é moi difícil, por iso mantémonos fieis á nosa idea do
que debe ser a Praza de Abastos. Un lugar para a venda de
produto local, de calidade, que
estea pensada para os centos
de persoas que mercan cada
día nela mais tamén para os e
as turistas que a converten no
segundo lugar máis visitado de
Compostela.

Mercado de Abastos, o segundo
lugar máis visitado de Santiago.
Imaxinen por exemplo que se
autorizase unha sala de festas
nos baixos da Catedral? A que
todos nos botariamos as mans
á cabeza? Pois nós, os asociados de Hostalaría Compsotela,
entendemos desde o primeiro
momento coma un despropósito
similar o proxecto inicialmente
concibido para a Praza. Por iso,
hoxe, logo de que se teña desbotado esta idea, amosámonos
satisfeitos, pero seguiremos vixiantes de que se cumpra o acordado e se lle dea á nave cinco un
uso que respecte a esencia do
Mercado.

155.000 euros
para obras
nos colexios
públicos
COMPOSTELA
ABERTA
Por primeira vez o Concello
puxo en marcha un Plan de
Mantemento Integral en 23
centros de ensino, dos cales
tres son escolas rurais, 13
centros de educación infantil
e primaria, seis escolas infantís
e a Escola Municipal de Música. Trátase de obras menores,
como a mellora de accesos,
colocación de estores ou reparacións de varandas, cisternas ou persianas, entre outras
que resultan fundamentais
para o bo funcionamento
dos centros de ensino públicos. Sorprendentemente non
existía no noso municipio un
plan con dotación económica
que permitise ir arranxando os pequenos desperfectos, que se ían producindo a
medida que pasaba o tempo.
Con este plan podemos ir
actuando cando as direccións
dos centros o estimen convinte.
O concelleiro de Educación
reuniuse co xefe territorial de
Educación para expoñerlle as
peticións dos centros en relación ás obras maiores nos
mesmos, que son competencia da Consellería de Educación. O obxectivo pasou por
elaborar un catálogo de necesidades dos centros educativos de Compostela.
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Aproveitamento dos recursos naturais
para loitar contra a exclusión social
COMPOSTELA
ABERTA
Loitar contra a pobreza e a exclusión social é un dos principais obxectivos de Compostela
Aberta, e a súa aposta é facelo
dun xeito tranversal, implicando
a máis departamentos que ao
de Políticas Sociais. Por iso, o
Goberno vén de deseñar unha
estratexia ecosocial: un plan
que bota man dos recursos naturais, do ambiente, para paliar
a situación dos que peor viven
no noso municipio.
A estratexia ecosocial de Compostela Aberta tivo unha primeira achega práctica: o programa GREEN4HOPE co que
o Concello aspira a unha subvención europea de cinco millóns de euros. O proxecto está

No marco do proxecto, acondicionaranse hortas comunitarias

liderado pola Concellería de
Políticas Sociais, pero nel tamén
están implicados os departamentos de Medio Ambiente e
Convivencia e Medio Rural. E
como outro dos empeños do
Goberno é implicar aos axentes sociais, no programa participan catro socios executores:

COGAMI, ASPAS, a Plataforma
polo Emprego, e a Universidade
de Santiago.
O proxecto GREEN4HOPE
divídese en varios paquetes de
traballo para abordar as causas da pobreza, actuar sobre
as súas consecuencias e buscar

camiños para saír da pobreza.
Dentro desas liñas de traballo
fixáronse accións concretas que
van desde a creación dunha escola comunitaria de participación e innovación socioambiental, en colaboración coa USC; o
acondicionamento de hortas
comunitarias para o autoabastecemento; un proxecto piloto
para reducir as necesidades
enerxéticas no barrio de Pontepedriña, ou a creación dunha
incubadora de empresas de
economía social ecolóxicas e
verdes.
Se o GREEN4HOPE recibe a
subvención da Unión Europea,
as accións previstas desenvolveríanse ata finais de 2019. O
programa deseñado polo Concello suporía un investimento
total de 6,2 millóns de euros,
dos que case cinco millóns procederían de fondos FEDER.

Gonzalo rodríguez profesor de economía aplicada na USC

Proxecto Green4Hope: cara a unha cidade intelixente, competitiva e solidaria
Durante os últimos anos tense falado moito das “cidades
intelixentes”, referíndose xeralmente á mera prestación
de servizos públicos a través
de diferentes medios dixitais.
Porén, as cidades (verdadeiramente) intelixentes non son
tanto aquelas que son capaces
de xestionar gran cantidade
de información, como aquelas outras que son quen de
aprender, de adaptarse, en definitiva, de responder aos retos
da contorna procurando unha
vida mellor para as xeracións
presentes e futuras.
Respostar a este tipo de retos
require, non só dunha clara visión do futuro, senón tamén de
conseguir que todo o territorio
traballe en equipo. O conxunto dos recursos dispoñibles
debe facer parte do plan que
se quere desenvolver. As políticas sociais, económicas,
urbanísticas, culturais, educativas, ambientais, ou as novas

infraestruturas, etc, deben
despregarse de xeito que materialicen elementos complementarios da estratexia.O proxecto Green4Hope adhírese a
esta filosofía.
En concreto, esta iniciativa
para combater a pobreza urbana, destaca por tres características: o carácter global, a
transversalidade das súas propostas e a multifuncionalidade
dos proxectos que acubilla.
En primeiro lugar, ataca tanto
as consecuencias da pobreza,
sexan as carencias alimentarias
ou a falla de calefacción nos
fogares, como a súas causas: o
abandono escolar, as trampas
de pobreza ou necesidade de
adecuación de determinados
colectivos de desempregados aos sectores de emprego
emerxentes.
Se a solidariedade constitúe
unha illa concentrada nos servizos sociais tampouco vai a

funcionar, de feito seguramente acabe por converterse nalgunha outra cousa de menor
calidade. Debe ser algo que
enraíce non so na acción de
goberno, senón na idiosincrasia da cidade. De aí que sexa
crucial tanto a involucración
de diversos departamentos,
como acadar o corazón da cidadanía. Neste sentido van as
campañas de información e
sensibilización, a apertura de
espazos para o voluntariado
ou os bancos de tempo. Iniciativas éstas que trazan a lóxica
da transversalidade.
En canto á multifuncionalidade, apostar por empresas
verdes non só significa xerar
novas oportunidades de emprego, senón tamén diversificar a base económica da cidade, apostar pola recuperación
de materiais e a reciclaxe; e
non só contribúe a esa diversificación, senón que reduce a
factura da xestión do lixo, libe-

rando recursos económicos e
minorando impactos ambientais. A promoción da produción de horta (urbana e rural),
reduce a exclusión económica
á vez, que ofrece ingresos e incrementa a soberanía alimentaria.
Por último, o equipo necesario
non pode ser só a administración, enfrontada a demandas
crecentes con recursos minguantes, senón que se necesita do acompañamento de
organizacións sociais, como
COGAMI ou ASPAS que achegan experiencia e capacidade
de execución, ou institucións
como a USC, poñendo ao servizo das persoas o seu acervo
de coñecemento.
Talvez a UE aprobe o proxecto ou talvez non, pero quedan
sentadas parte das bases do
proxecto de cidade. O futuro
será inclusivo e colaborativo
ou non será.

Plan de Mobilidade: unha
cidade para
as persoas
redacción
O de Compostela Aberta é
un Goberno para a xente, e
queremos que Santiago sexa
unha cidade para as persoas,
unha cidade habitable. Unha
das ferramentas para conseguírmolo é o Plan de Mobilidade no que está a traballar
a Concellería de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e
Mobilidade.
Mudar os hábitos da veciñanza é moito máis fácil se se fai
de acordo con ela, e por iso
o primeiro obxectivo é acadar un Pacto pola Mobilidade.
Nos últimos meses véñense
celebrando diferentes asembleas e plenarios nos que se
foron recollendo as opinións
da cidadanía e de diferentes
expertos arredor de cuestións como o funcionamento do transporte público,
o uso da bicicleta e o papel
dos peóns, ou o aparcamento. Nas xuntanzas presididas
polo concelleiro Jorge Duarte
participaron representantes
dos catro grupos políticos, de
asociacións veciñais, de colectivos como a Asociación de
Taxistas, Composcleta ou os
colexios oficiais de Arquitectos e Enxeñeiros de Camiños.
Tamén se están recollendo
as opinións da cidadanía a
través da páxina web www.
santiagodecompostela.gal/
pactomobilidade, e da conta
de Twitter de @maisbus, co
hashtag #MoveCompostela.
Os obxectivos últimos do
Pacto pola Mobilidade son
conseguir unha cidade na
que se prime a persoa fronte
ao coche, que sexa inclusiva,
accesible e saúdable, que prime a soberanía enerxética, a
seguridade e o urbanismo de
proximidade, e na que todos
os colectivos e administracións estean integrados. A
concellería traballa co obxectivo de que o documento estea redactado antes de que
acabe o ano.
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O mantemento como prioridade
da acción de Goberno
emilio v.
A rede viaria de Compostela estaba en moi mal estado.
O Goberno municipal é plenamente consciente diso. As
concelleiras e concelleiros viven a cidade, pasean as súas
rúas, e todos ven cal é a situación. Todos, o alcalde o primeiro, comparten a preocupación
da veciñanza e comprenden o
seu malestar. Por iso, o mantemento é unha das prioridades
da acción de Goberno. Non
é un discurso, é unha realidade plasmada nos orzamentos
municipais de 2016. Porque o
Goberno está convencido de
que quererlle a Compostela é
mantela en bo estado, de que
Querer é Manter.
Un pouco de historia
Cando Compostela Aberta
chegou ao Pazo de Raxoi atopouse unha situación máis que
complexa para poder contratar obras de reparación das
fochancas que xa existían en
xuño de 2015. O Partido Popular non só non orzamentara
cartos dabondo para garantir
o correcto mantemento da cidade, senón que o pouco que
reservara nas súas contas xa
o tiña gastado antes das eleccións municipais de maio. Non
houbo ningunha previsión.
Non é algo que pasara unicamente nos catro anos de
goberno dos tres alcaldes do
PP. Os servizos técnicos do
Concello estiman que nos últimos anos houbo un déficit de
investimento no mantemento
da cidade que se achegaría aos
cinco millóns de euros. Cinco
millóns de euros que, de terse
destinado a estas obras, farían
que a cidade fora hoxe moito
máis habitable e que as fochancas non se reproduciran ao ritmo que o fan.

A campaña Compostela en Negro desenvolveuse
en novembro cun gran éxito de participación

o Concello gastou todos os
cartos que tiña reservados para
unha función pero ten dispoñibles recursos que non se gastaron noutro apartado. Así o
recomendaron os servizos económicos do Concello, tendo en
conta que había un contrato de

Nos últimos anos
houbo un deficit de
mantemento de 5
millóns de euros

mantemento en vigor. Foi preciso recorrer ao procedemento
de emerxencia para facer unha
primeira actuación nos viarios
da cidade e que non se seguiran deteriorando. Investiuse
case medio millón de euros, e
fixéronse 700 actuacións en 66
puntos da cidade. Amañouse,
en total, unha superficie de preto de 16.000 metros cadrados,
naqueles lugares nos que informes policiais alertaban da peO que fixemos
rigosidade para o tráfico. Pero
Compostela Aberta tivo que non foi suficiente.
buscar fórmulas novas para licitar obras de mantemento. Non Nas pasadas semanas licitáronse
podía recorrer a un expedien- outros dous contratos para a
te de modificación de crédito, reparación de fochancas, por
o método que se utiliza cando un importe total que se sitúa

nos 150.000 euros e que prevé
actuacións en máis de trinta
rúas de Compostela.
O que imos facer
Os orzamentos municipais de
2016, que veñen de entrar en
vigor, sitúan o mantemento
como unha das prioridades
da acción de Goberno, cunha
partida de máis dun millón de
euros. É o dobre do reservado
polo PP en 2015.
Pero non é só unha cuestión
de números, senón tamén de
planificación. O Goberno de
Compostela Aberta quere que
todos os traballos estean perfectamente organizados, porque iso implica que os cartos
que se gasten, se gasten ben.
Por iso, a partida para mantemento vaise repartir en varios
contratos. Un será para as rozas dos viarios municipais, e
outro para a conservación de
elementos patrimoniais, estean
éstes no ámbito da cidade histórica ou nunha parroquia do
rural. No que ten que ver coa
rede viaria haberá tres contratos diferentes: un para atender
ao ámbito do plan especial, outro para a consolidada e outro
para a zona rural.

Santiago traballa
pola igualdade
laura
doce
Compostela Aberta quere facer de Santiago de Compostela un municipio referencia
en materia de igualdade, para
que dende o local se aposte
por políticas activas de igualdade.
Por iso xurdiu Compostela
en Negro, unha iniciativa pola
que os máis de 200 establecementos e comercios da cidade
tinguiron os seus escaparates
de negro durante a semana
do 25 de novembro, como repulsa á violencia machista. Esa
campaña foi o xerme de Compostela, Territorio das Mulleres,
unha plataforma que permitirá a creación dun mapa para
por en valor lugares e espazos
que teñen relevancia no no
relato histórico das mulleres
da cidade. Tamén se apoiará e

promoverá aos axentes sociais
e económicos que están apostando por medidas que faciliten
a vida das mulleres, atendan as
súas necesidades prácticas, recoñezan o seu papel histórico
e/ou promovan os seus intereses estratéxicos. Imos comezar
por abrir o proceso ao sector
da hostalaría e o turismo de
Compostela, para que valoren
que contidos poderían incorporar, desde esta perspectiva, nas
súas prácticas e espazos, compromisos que se farán públicos
a través do mapa. Ao mesmo
tempo, o mapa servirá para explorar unha dimensión turística
orientada a facer de Compostela unha cidade women friendly,
cuxo selo axudará na consolidación da capital galega como
destino turístico. O martes 7 de
xuño o Museo do Pobo Galego
acolleu o acto de presentación
da campaña Un proxecto transversal que busca colocar Santiago como referente turístico en
materia de igualdade.
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1.100.000 euros que decides ti
A veciñanza de Compostela decidirá, por
vez primeira, directamente como investir
parte dos orzamentos municipais
o 5%. Cada veciño e veciña poderá decidir en que se investen
11,40 euros de investimentos,
algo que ocorre por primeira
O Goberno municipal de vez na nosa cidade. Logroño ou
Compostela Aberta segue a Lugo, con poboación semellancumprir o seu programa elec- te á nosa dedican unha media
toral. Despois da experiencia de 6,46 e 6,76 € por habitante
piloto da área de Mocidade, e ano, 940.000 euros no caso
na que participaron máis de da cidade rioxana e 400.000 no
200 mozos e mozas da cidade, caso da galega
no ano 2017 Santiago contará .
cuns orzamentos participati- O pasado mes de abril daba
vos! A veciñanza poderá deci- comezo a primeira fase dos ordir sobre unha cantidade inicial zamentos participativos para o
de 1.100.000 euros, un millón 2017. Púxose en marcha unha
do capítulo 6 (investimentos
reais) e 100.000 euros para
Os veciños van
actividades de mocidade, continuando co proxecto iniciado
decidir sobre o
o ano pasado. A cantidade final
15% dos investiampliarase ou non en función
dos recursos dos que dispoña
mentos reais
o Concello a final de ano e dos
debates de ordenanzas e de
orzamentos cos partidos polí- enquisa en decide.santiagodeticos.
compostela.gal na que a veciñanza axudou a delimitar os
Que supón que a veciñanza barrios da nosa cidade, o que
decida sobre un mínimo de nos permitiu dividila en distritos
1.100.000 euros? Supón un para facilitar o procedemento.
total de 11,40 euros por habi- Algúns barrios, os máis activos,
tante e o 15% do capítulo de participarán das seguintes fases
investimentos reais (calculado de maneira presencial e outros
sobre o importe deste ano, de maneira telemática, sempre
cuxos investimentos ascenden co obxectivo de que se poida
a 6,7 millóns), por riba de cida- chegar, cando menos, ao 33%
des como Logroño que dedica da poboación de Santiago. O

O Goberno deseña un
plan para animar os
propietarios a alugaren
os seus pisos a prezos
accesibles

emilio v.

A segunda fase dos orzamentos participativos prorrogarase ata outubro

PROCEDEMENTO:
1ª fase: 15 abril - 13 maio (posta en marcha do proceso coa
enquisa de delimitación de distritos)

2ª fase: xuño - xullo (prazo de presentación de propostas
por parte da cidadanía)

3ª fase: xullo - agosto (validación por parte dos departamentos técnicos do Concello)

4ª fase: setembro

(selección de propostas)

5ª fase: outubro (avaliación do proceso)
procedemento de orzamentos
participativos continuará cunha
segunda fase dende xuño ao 15
de outubro, cando a veciñanza
poderá presentar as súas propostas, que serán avaliadas tecnicamente desde os distintos
departamentos do Concello.

O novo concurso de comedores recolle as suxestións da comunidade educativa
redacción
O novo concurso de comedores
escolares será afrontado polo
Goberno local despois dun intenso traballo de interlocución
nos últimos meses. O concelleiro
de Educación e Cidadanía, Manuel Dios, mantivo varias reunións para recoller as suxestións
e propostas das direccións dos
centros, da Federación de Anpas
e do resto da comunidade; O

Goberno municipal solicitou a
información precisa para ir dando resposta a cada una desas
peticións.
Ademais destas xuntanzas o departamento de Educación visitou
as cidades de Ferrol e Vila-Real
(Portugal) para analizar e debater sobre o modelo de comedores escolares. Co fin de ter a
maior documentación posible,
tamén se solicitou un novo informe económico que analiza de
forma pormenorizada os custos
e achegas.

Aposta por
encher
vivendas
baleiras

Cun prego practicamente xa ultimado, existe a vontade de resolvelo canto antes, previsiblemente
a comezos de verán. Para a súa
elaboración contouse cunha
Catedrática da Universidade de
Vigo e experta en nutrición que
achegou a súa formación profesional ao respecto da rotación
dos menús escolares co obxectivo posto na mellora notable da
súa calidade. Un novo modelo
que aumentará a calidade e que
implicará un incremento nos custos do comedor escolar, con independencia da subvención que

as administracións públicas poidan facer de cada un deles.
Novo modelo
O prego que se aprobe terá
unha vixencia dun ano académico, tempo que se aproveitará
para iniciar unha reflexión máis
profunda sobre o modelo que
se quere para os comedores escolares dos centros públicos de
Compostela. “Este é un compromido que o Goberno local tiña
adquirido coas Anpas e co resto
da comunidade educativa e así o
faremos”, sinalou o concelleiro.

redacción
Segundo o Instituto Nacional
de Estatística, en Santiago hai
9.000 vivendas baleiras. Moitas
delas poderían ser postas no
mercado do alugueiro, pero
os seus propietarios teñen distintos medos: que non lles paguen as mensualidades, que os
pisos acaben deteriorados…
De aí o Plan de Mobilización
de Vivenda Baleira que vén de
poñer en marcha o Goberno
de Compostela Aberta.
Nunha primeira fase, vaise elaborar un inventario e filtrado
das vivendas baleiras, partindo
dos datos de empadroamento, IBI e dos rexistros sobre o
consumo de auga ou electricidade. Trátase de confirmar se
o dato do INE está actualizado, e de coñecer cantos deses pisos están en condicións
de seren alugados. Unha vez
analizada a situación, o Goberno local definirá as medidas a
adoptar para facilitar que as
vivendas baleiras sexan postas
en alugueiro. O habitual é que
o Concello exerza un papel
de mediador, de xeito que os
propietarios se comprometan
a fixar un prezo accesible para
o aluguer, a cambio de estaren
máis protexidos fronte ás faltas
de pagamento ou os posibles
danos dos seus pisos e asesorados desde o punto de vista
legal.
Para o desenvolvemento do
Plan de Vivenda Baleira, o
Concello conta coa cooperativa SUMAE. O seu director da
área de Vivenda é Iker San Román, o que fora director xeral
do Servizo Vasco de Vivenda.
Deste este cargo, levou a cabo
varios plans semellante en municipios de Euskadi como Balmaseda, Leioa ou Ugao.
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Cen anos das Irmandades da Fala

colecamiños

Este programa impulsa e marca rutas seguras para que os
cativos se despracen sós ao colexio

COMPOSTELA
ABERTA
Neste 2016 cúmprense cen
anos da Fundación das Irmandades da Fala. A de Santiago, a
segunda despois da da Coruña,
nacía o 28 de maio na sede do
Círculo Católico de Obreiros
da rúa do Vilar. Xusto un século
despois, o Goberno de Compostela Aberta quixo celebrar
o aniversario, e poñer en valor
a figura de Luis Porteiro Garea
lembrando o discurso co que
se fundou a Irmandade compostelá. O texto estaba dividido
en 12 puntos, e foi o mesmo
número de actividades as que
se desenvolveron por distintos
espazos públicos da cidade no
28 de maio. Houbo teatro, música, intervencións artísticas e
relatorios, en colaboración con
colectivos da cidade como a
Gentalha de Pichel, Cidade Vella
e San Martiño Pinario, e utilizando espazos vinculados á historia
das Irmandades. Un deles foi o
Panteón de Galegos Ilustres. Alí
celebrouse o acto central do
aniversario, cun recital poético
a cargo de Salvador García-Bodaño, Helena Villar Janeiro,
Claudio Rodríguez Fer e Lucía
Novas e cun concerto con Joaquín Pixán e Manuel Pacheco.
Todo para lembrar que o que
Porteiro Garea reivindicou hai
100 anos non é tan distinto do
que temos que seguir reivindicando hoxe: a historia propia
de Galicia, a necesidade de respectármonos como pobo para
sermos respectados polos demais, as dificultades económicas
ás que se segue enfrontando

Á posta en marcha desta iniciativa destináronse un
total de 30.000 euros

Celebración do acto central de aniversario

Convocatorias abertas para
as subvencións culturais
María fernández

Exposición sobre os cen anos das Irmandades da Fala

A Irmandade da Fala de Santiago
nacía o 28 de maio de 1916
Galicia, o esquecemento que
sofre o galego en ámbitos como
a xustiza.

brar ao conxunto das Irmandades da Fala. Fíxose a través dunha
exposición que utilizou para iso
catro quioscos da cidade que se
Aínda que a programación se atopan pechados, os situados na
centrou en celebrar os cen Alameda, a Praza de Vigo, Xoán
anos da Irmandade de Santiago, XXIII e a rúa Bernando Barreiro,
tamén houbo tempo para lem- no barrio de Sar.

Por primeira vez no Concello
de Santiago, o departamento
de Acción Cultural fai unha
decidida aposta pola transparencia e a concurrencia
á hora de conceder as súas
subvencións. O departamento de Branca Novoneyra fixo
convocatorias abertas para
seleccionar as intervencións
artísticas da Zona C e os espectáculos de artes escénicas do programa didáctico
municipal, que supuxeron un
total de 111.000 euros de
orzamento. E a maiores, abriu
outra convocatoria para a
concesión de axudas ás actividades culturais, para favorecer
a chegada de novas propostas, potenciar novos ámbitos
de creación artística, e, sobre
todo, promocionar a actividade que xorde do propio tecido cultural e fomentar o seu
desenvolvemento autónomo.

As axudas convocadas pola
Concellería de Acción Cultural
poden ser en metálico ou en
especies. A cantidade subvencionada non superará o 90%
do seu custo, e poderá ser dun
máximo de 10.000 euros. Para
a concesión das achegas, en
réxime de concurrencia competitiva, o departamento de
Branca Novoneyra optou por
crear unha comisión avaliadora
formada polo director ou directora xerente do Auditorio
de Galicia, tres técnicos da área
de Acción Cultural e tres representantes so sector cultural da
cidade nomeados pola asociación de profesionais do sector.
Á hora de seleccionar os proxectos subvencionables teráse
en conta a calidade técnica e artística presentada, a súa orixinalidade e innovación, a traxectoria profesional dos solicitantes,
e o arraigo da actividade, entre
outras cuestións. Está previsto
que a resolución se coñeza ao
longo do mes de xullo.
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Intermodal: un convenio á altura de Compostela
redacción
Se hai unha actuación que vai
mudar a aparencia de Santiago, é a construción da estación intermodal. Non é un
proxecto novo nin moito menos. Van alá dez anos desde
que se asinou o primeiro convenio para a súa execución,
antes de que ninguén vira a
chegada da crise económica
e cando as ansias por investir eran moitas. Dez anos nos
que se foron dando un paso
adiante e tres atrás. De aí a
importancia do compromiso
que veñen de asinar Concello,
Xunta, Ministerio de Fomento
e ADIF.
Pechar un convenio para a estación intermodal acaído aos
intereses da capital galega foi
un dos empeños dos primeiros meses de Goberno de
Compostela Aberta. E conseguiuse. O acordo asinado entre as distintas administracións
permitiranos ter no ano 2019

Anteproxecto da estación e a plataforma peonil, asinado por Herreros

unha nova estación de autobuses, construída pola Xunta, e
unha plataforma peonil, de 12
metros de ancho, que comunicará o Hórreo co viario Clara
Campoamor. E permitiranos ter
nun horizonte de cinco anos,
cando se prevé que a estación
sume 3,5 millóns de pasaxeiros,
unha nova estación de ferrocarril, cunha gran praza pública
de entrada. Hai un ano, o único
compromiso era o de acondicionar as actuais vías do tren
para a chegada da alta velocidade, un proxecto xa licitado

e que no seu día o daquela alcalde de Santiago, Agustín Hernández, vendeu como un gran
triunfo.
Para conseguir o proxecto que
Santiago merece, o Goberno
de Compostela Aberta tivo
que dar algún paso á fronte. O
Concello asumiu o compromiso de financiar o 30 por cento da plataforma peonil, uns
750.000 euros. E asumiu compensar a ADIF polos terreos
da súa propiedade nos que a
Xunta construirá a estación de

autobuses. Farao cun aproveitamento urbanístico estimado
en 3.000 metros cadrados, e
co compromiso de que cando
menos a metade das vivendas
que se constrúan sexan protexidas. En 2009, Xosé Sánchez
Bugallo como alcalde, Agustín
Hernández como conselleiro
de Infraestruturas e José Blanco como ministro de Fomento
asinaron un acordo polo que o
Concello cedía 53.000 metros
cadrados de aproveitamento urbanístico para vivendas,
para un gran centro comercial,

e para un hotel. O concelleiro
de Espazos Cidadáns defíneo
con claridade: “o de Herreros
que gañou o concurso de ideas
de 2011 era un gran proxecto,
pero traía un regalo envelenado
para a cidade”.
Hoxe, temos comprometida
unha actuación deseñada tamén por Herreros que respecta
a filosofía daquel gran proxecto:
resolvemos os problemas da
intermodalidade e resolvemos
a barreira entre o Hórreo e
Brañas de Sar. Gañamos todos.

Das fotos de Agustín aos feitos de Martiño
XULLO DE 2006: o Concello aproba
un primeiro acordo para a construción da
intermodal.
XULLO DE 2007: o alcalde Xosé Sánchez Bugallo anuncia un novo acordo.
OUTUBRO DE 2008: Sánchez Bugallo anuncia que se retoman as conversas
sobre a estación
NOVEMBRO DE 2009: O ministro
José Blanco, o conselleiro de Infraestruturas Agustín Hernández, e o alcalde Xosé
Sánchez Bugallo asinan o protocolo de
colaboración
Convenio 2009

MARZO DE 2015: ADIF presenta no
Pazo de Raxoi o proxecto para adaptar a
actual estación ao AVE, co alcalde Agustín
Hernández e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo

ABRIL DE 2011: o ministerio de Fomento autoriza a redacción do proxecto
da estación e ADIF convoca un concurso
de ideas
SETEMBRO DE 2011: anúnciase que
o de Juan Herreros é o proxecto gañador do concurso de ideas. O novo alcalde
Gerardo Conde Roa négase a financiar a
parte correspondente ao Concello, a través de aproveitamento urbanístico.
FEBREIRO DE 2012: Conde Roa
proponlle á ministra de Fomento Ana
Pastor que a estación do AVE se localice
en Lavacolla
OUTUBRO DE 2012: O alcalde Ángel Currás, o conselleiro de Infraestruturas Agustín Hernández, e o secretario de
Estado de Infraestruturas Rafael Catalá
crean unha comisión técnica para definir
o proxecto da intermodal
Plan 2014

XULLO DE 2015: O alcalde Martiño
Noriega pídelle ao presidente da Xunta
sumar esforzos para que Santiago teña
unha verdadeira intermodal
Comisión 2012

NOVEMBRO DE 2014: O alcalde
Agustín Hernández e a ministra de Fomento Ana Pastor acordan elaborar un
Plan Director para a intermodal

XANEIRO DE 2016: Martiño Noriega reúnese coa ministra Ana Pastor para
desbloquear o proxecto

MAIO DE 2016: Concello, Xunta, Ministerio de Fomento e ADIF pechan o
novo convenio para construír a intermodal, cun proxecto en dúas fases
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en marea

Moito por gañar

Parlamentari@s de En Marea na pasada lexislatura

en marea
En Marea presentouse ás eleccións o pasado 20 de decembro
para que os problemas reais da
xente entraran nas institucións e
que os gobernos se puxeran de
verdade ao servizo das maiorías.
Durante os catro meses que
durou a pasada lexislatura o
noso labor foi responder á encomenda que nos fixo a cidadanía galega: alcanzar un goberno
de cambio centrado nos problemas da xente.
Catro meses déronnos para
moito (Angrois, ENCE, Reganosa, sectores produtivos, Navantia, igualdade, sanidade, persoas
refuxiadas, emprego, xustiza,
infraestruturas, lingua...) e perante as novas eleccións do 26
de xuño, o noso empeño segue
sendo conquerir ese goberno
de cambio e que a cidadanía galega participe do mesmo en pé
de igualdade.
En paralelo, seguiremos trasla-

Rexistro no Congreso da Comisión de Investigación de Angrois

En Marea continúa facéndose dende
abaixo, pingueira a pingueira
dando os problemas da xente ás
Cortes e propoñendo solucións
viables aos mesmos. Farémolo
desde o mundo real, coa xente
que vive os problemas en carne
propia, coas entidades que traballan en cada campo, coa xente

que loita polos dereitos e a dignidade, e con toda a intelixencia
que xa dispón a sociedade para
atopar as mellores respostas.
Tras 26X a nosa presenza no
Congreso e no Senado volverá

estar ao servizo da cidadanía galega, dando conta do que facemos por todo o país, recollendo
propostas, alimentándonos das
vosas suxestións.
Bebemos tamén desa revolución
democrática que abriron hai un
ano candidaturas municipalistas
coma Compostela Aberta, todo
un exemplo de dignidade política e ilusión colectiva ao servizo

da xente.
En Marea continúa facéndose
en común, pingueira a pingueira,
dende abaixo e dende a esquerda, coa alegría e a humanidade
como patria, cultivando entusiasmos para colleitar proxectos
nos que todas e todos nos sintamos a gusto. Sen tempo que
perder. Con moito por diante
que gañar.
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coñece santiago
San Xulián do Carballal, unha xoia
do románico compostelán
Mentres que a actual Compostela foi tomando forma lentamente, erguéndose arredor da lenda de Santiago, o mundo non se detiña na
súa contorna. Por iso, neste espazo tentaremos saírnos da ditadura imposta pola impoñente presenza da cidade histórica e percorreremos outros lugares para ter un maior coñecemento do espectacular patrimonio cultural do noso municipio

O aspecto exterior da igrexa sitúa a súa construción arredor do século XII”

É da mesma época que o Pórtico da Gloria

maría josé
bóveda
A igrexa de San Xulián do Carballal, situada xunto ao cemiterio desta parroquia compostelá,
é un pequeno pero fermoso
edificio de estilo románico. O
seu aspecto exterior sitúa a súa
construción arredor do século
XII, o mesmo século no que,
por exemplo, se estaban a colocar os linteis do futuro pórtico
da gloria. Malia súa antigüidade,
unha simple mirada permite
observar que presenta importantes reformas de época moderna, especialmente visibles no
anexo da sancristía e na fachada
simple rematada cunha espadana. Nesta última podemos localizar con facilidade o punto no
que remata a obra medieval e
no que comezan os engadidos
máis recentes, construídos nos
séculos XVII e XVIII.
O interior da igrexa conta
cunha única nave con cuberta a
dúas augas. O acceso ao pres-

A zona na que
se sitúa San Xulián do Carballal,
foi usada como
cemiterio

biterio realízase a través
dun arco triunfal, con
dous interesantes capiteis que
amosan unha coidada decoración figurativa que nos remonta
a momentos iniciais do románico. Sabemos que a ábsida estaba elevada lixeiramente sobre
a nave mediante un pequeno
chanzo, o que resaltaba o contraste da cabeceira, máis estreita
e de menor altura, co resto da
nave.

mánica. Para comprender
o interese deste enclave
rural temos que seguir ata
o subsolo no que se conserva
unha das partes máis interesantes da súa historia.

Os traballos arqueolóxicos realizados no lugar permiten saber
que a zona na que se enclava foi
usada como cemiterio dende
antes da construción do edificio
románico, ata, cando menos, o
século XIX. A maior parte das
inhumacións realizáronse direcPero non imos entreternos uni- tamente na terra que existe baicamente na revisión arquitec- xo o chan da igrexa, nalgún caso
tónica desta pequena xoia ro- usando cadaleitos, dos que ape-

nas quedaban restos, pero noutros moitos non se separaron as
inhumacións, convertendo así o
edificio nun monumental osario.
Na zona da ábsida dispóñense
varias tumbas escavadas na rocha, que enchen por completo este espazo, e que pola súa
forma, situación e relación coa
cimentación son anteriores á
construción da ábsida románica.
A antigüidade do poboamento
deste sector do municipio quedou claramente verificada pola
aparición de varios fragmentos
de sartegos de estola, é dicir,
lápidas decoradas de cronolo-

xía altomedieval, actualmente
conservados no museo das peregrinacións, e que nalgún caso
estaban reaproveitados na cimentación do edificio.
As tumbas rupestres mostraban unha clara orientación leste-oeste e seguían conservando
no seu interior os últimos enterramentos realizados nelas.
Logo da intervención arqueolóxica, estes corpos quedaron
descansando, sepultados novamente no chan de San Xulián,
á espera de que novas investigacións permitan coñecer máis
sobre eles.
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contrainformación
Martiño aforra medio millón de euros no orzamento da alcaldía
El Correo Gallego non di a verdade cando di que CA reserva 5.864.477 de euros
para o orzamento directo da Alcaldía e compárao cos 2.624.018 euros da época de
Agustín Hernández, mentindo cando fala de orzamento directo e obviando deliberadamente o que se inclúe neses 5.864.477 euros, como son Administración Xeral (2 millóns), Informática (1,2) Asesoría Xurídica (300.000 euros), Parque Móbil
(264.000), Relacións Veciñais (106.000) ou Lingua (85.000), que ata o ano pasado se
dividían en diferentes concellerías. Deste xeito, o orzamento directo quedaría en
2.135.995 euros, medio millón menos partidas que o ano pasado.

Cando a concelleira de Facenda
se convertiu en asesora política
ECG volve mentir ao asegurar que a concelleira de Facenda non acudiu á xuntanza
de Cidades Patrimonio. Se vemos a imaxe
superior, non fai falta dar máis explicacions.

Tanta présa se deron para “voar” que o fixeron en marzo
Na súa teima por culpar
ao Goberno de Compostela Aberta de todo
o malo que acontece na
cidade, este xornal acusábanos tamén de perder
o campionato de dardos,
cuxa celebración fora
xestionada polo Goberno anterior. A proba: xa
en marzo de 2015 a empresa encargada do acto
anunciou no seu facebook que o Campionato
de Dardos se celebraría
en Marina D’Or.

Das magnolias á “telefochanca”,
á pólvora para a “Liña Verde”
En febreiro de 2014, a concelleira do PP
María Pardo anunciaba a posta en marcha
dunha app que lles permitiría aos veciños
dar aviso da existencia de fochancas. El
Correo Gallego daba conta diso cunha infor mación na que entendía que esa aplicación permitiría axilizar as reparacións. En
maio de 2016, o Goberno de Compostela
Aberta presentaba unha app moi similar, a
Liña Verde, pensada para fochancas pero
tamén para outras incidencias, por exemplo no alumeado público ou nos contedores do lixo. El Correo Gallego deu conta
criticando que o Concello lles pida aos
veciños que actúen como “axentes segredos” e cualificando a aplicación de
“ocurrencia”. Pólvora e magnolias, dependendo de quen veña a cousa.

De fochanca a canón do Colorado
Que en Compostela hai fochancas (por sorte xa moitas
menos) é unha obviedade. Que os xornais as fotografaran, entra dentro da normalidade. Pero que un focho na
Porta do Camiño acabara convertido no canón do Colorado, só podía pasar nas páxinas de El Correo Gallego. A
primeira foto foi a publicada no xornal. A segunda imaxe
fíxolla chegar a Compostela Aberta un veciño que sorprendeu aos fotógrafos na operación.
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O inicio do cambio

Martiño Noriega actuou como anfitrión dos alcaldes do cambio en Compostela,o pasado mes de novembro

Un ano de cidades
polo ‘ben común’
Santiago, Barcelona, Madrid, A Coruña, Ferrol, Zaragoza, Valencia, Cádiz ou Badalona
son mostras de que se pode gobernar doutro xeito: para a xente.
bastiám
carreira
Maio de 2015 foi un mes que pasará á
historia electoral do Estado español, na
maioría das principais cidades deuse un
fenómeno novidoso que nunca antes tiña
acontecido: candidaturas de unidade popular conquistaban as alcaldías e daban
unha volta electoral ao dominio do Partido Popular. Ada Colau e Manuela Carmena, en Barcelona e Madrid, foron
as principais figuras desta nova
etapa política ao converterse en
alcaldesas das dúas principais
cidades do Estado. Máis tamén
outras figuras emerxentes
como Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, José María
González ‘Kichi’, alcalde de
Cádiz, Joan Ribó, alcalde de
Valencia, entre outros e outras, son hoxe referentes da

xestión e da política municipal.
Neste contexto, o noso país é un dos
territorios que vai por diante con tres
das principais cidades que contan con
gobernos ‘rebeldes’, xunto con Martiño
Noriega, en Santiago, temos a Xulio
Ferreiro, na Coruña e a Jorge Suárez en
Ferrol. Os tres alcaldes das mareas que
365 días despois de ter sido elixidos
demostran que é posíbel outro xeito

Os alcaldes das mareas
gobernan colocando os
intereses das persoas
primeiro

de gobernar, colocando as persoas por
diante e fronte os intereses dos de
sempre.
Desde a pluralidade, os gobernos municipais de unidade popular son exemplo
de como se pode xestionar o público
pensando nas persoas e co obxectivo político de construír unha sociedade máis xusta e democrática. Un paso
adiante na construción dun novo modelo económico e social que non permita os desafiuzamentos, as burbullas
inmobiliarias, a violencia machista, a
corrupción e todo o que conleva
a situación actual derivada deste
réxime e sistema depredador
que padecemos. Uns gobernos que ademais fan fronte
todos os días á feroz oposición mediática e dos partidos da casta, que aínda
pretenden tratar como intrusos aos representantes
do pobo electos democraticamente.

Hai xa un ano que chegamos
desde as prazas aos concellos.
Que a xente do común gañou
en moitas cidades como Barcelona e Santiago, en ambas as
dúas fomos a lista máis votada.
Malia as dificultades que implica gobernar en minoría, cunha
maioría de concelleiras sen experiencia previa nas institucións, estamos a facer fronte con
determinación á emerxencia
social e levando adiante medidas contra as desigualdades.
Os cambios máis profundos,
importantes e a longo prazo
son os que non pasan dun día
para outro senón coa suma de
pequenas transformacións que
representan melloras na vida
da xente: ampliar as bolsas
comedor, ampliar as axudas
para alugueiro, aplicar a lei
24/2015 que nos permite deter desafiuzamentos, asegurar
realoxos e garantir as subministracións básicas, ampliar as
prazas de gardaría ou ampliar
as prazas de contratación pública para mestres e asistentes
sociais (desafiando a Lei Montoro que limita a capacidade
dos concellos de contratar
traballadores públicos)... son
algúns exemplos dun cambio
de dirección cara a un modelo
de cidades contraposto ao da
burbulla inmobiliaria e o turismo descontrolado. Nun ano
avanzamos, tamén, en medidas de control democrático e
transparencia: axendas públicas, contas públicas, código
ético municipal para combater
a corrupción e evitar as portas
xiratorias, medidas que a cidadanía estaba a reclamar nun
momento en que a crise económica provocara tamén unha
forte crise de confianza na política, os políticos e a mesma
democracia.
O obxectivo nunca foi só
gañar unhas eleccións, senón
cambiar as nosas cidades. Non
se trataba de gañar un día senón de seguir gañando, día a
día, unha cidade máis xusta e
democrática. Atopamos unha
fórmula sinxela e poderosa:
xuntarnos a pesar das diferenzas, para atopar o que temos
en común e defendelo. Sumar
forzas e antepor as necesidades da xente ás siglas dos partidos, é o camiño.

