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Diversas obras, moitas delas longa-
mente demandadas pola veciñanza, 
serán unha realidade nos próximos me-
ses. Patio de Madres, Castrón Douro, 
Batalla de Clavijo, Triacastela ou a 
Avenida de Vilagarcía son algunhas das 
rúas da cidade nas que se acometerán 
actuacións con carácter inminente

O Goberno de Compostela 
Aberta demandou recente-
mente, pola vía civil, á familia 
de Franco para que devolva 
as figuras de Abraham e 
Isaac, esculpidas polo Mes-
tre Mateo  e que pertencen 
ao Concello de Santiago

Os orzamentos para o 2018 ascenderán 
a 110 millóns de euros o que supón o  
orzamento máis elevado desde o ano 
2009. Na presentación destas contas 
a concelleira de Economía e Facenda, 
María Rozas, destacou  que “son uns or-
zamentos expansivos, froito do esforzo 
feito en captación de fondos”

Numerosas obras estanse
a executar na cidade

Unhas contas expansivasabraham e isaac
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No foco

Avenida de Vilagarcía: un 
culebrón con final feliz

A reurbanización da Avenida 
de Vilagarcía é un dos proxec-
tos que o Goberno de Com-
postela Aberta herdou do 
anterior mandato do PP, e foi 
unha herdanza envelenada. 
O executivo de Agustín Her-
nández aprobara o proxec-
to e sacárao a licitación sen 
solicitar o informe da Direc-
ción Xeral de Patrimonio da 
Xunta, preceptivo porque a 

é imposible o tránsito en 
cadeira de rodas, e mesmo 
cun carro de bebé. De feito, 
só o 15 por cento do espazo 
do viario é para os peóns.  A 
maiores, case a metade das 
vivendas da rúa está por de-
baixo da rasante da calzada, o 
que se traduce en problemas 
de accesibilidade e mesmo 
de acumulación de auga can-
do chove. 

O proxecto de Castrón Dou-
ro está orzamentado en tres 

“Desbrozamos, sementamos, 
e agora empezamos a recoller 
os froitos”. É unha frase que o 
alcalde, Martiño Noriega, repite 
con frecuencia nas últimas se-
manas, e que se pode aplicar a 
toda a xestión do Concello. E 
sobre todo ao que ten que ver 
coas obras. Nesta segunda par-
te do mandato estase axilizan-
do notablemente a tramitación 
das obras, e nos próximos me-
ses estarán executadas ou en 
execución numerosas actua-
cións, algunhas delas longamen-
te demandadas pola veciñanza. 

Castrón Douro: devolverlle 
a rúa á xente

A reurbanización de Patio de 
Madres e Castrón Douro é 
unha das actuacións máis ur-
xentes en Compostela. Primei-
ro, polo mal estado no que se 
atopa o seu pavimento; e se-
gundo, porque é unha das rúas 
con maiores problemas de ac-
cesibilidade. O proxecto que se 
vai financiar en boa medida gra-
zas á EDUSI solucionará ambas 
as problemáticas.

Castrón Douro dispón de bei-
rarrúas moi estreitas, nas que 

emilio v.

2018: ano de obras en Compostela

Nos próximos meses 
estarán executadas ou 
en marcha numerosas 

actuacións

millóns de euros, e o que xa 
está en marcha é a primeira 
fase, na que se investirán 1,5 
millóns e que lle afecta ao 
tramo comprendido desde 
Patio de Madres ata o cru-
ce con Curros Enríquez. A 
actuación permitirá reno-
var o pavimento da calza-
da, rebaixar a rasante para 
facilitar o acceso ás viven-
das, ampliar as beirarrúas e 
instalar novos contedores 
soterrados, entre outras 
melloras.

rúa atópase no itinerario do Ca-
miño Portugués. Foi o Goberno 
de Compostela Aberta o que 
tivo que cumprimentar ese trá-
mite, con dificultades porque 
a administración autonómica 
obrigou a mudar o proxecto do 
PP por non ser acaído para a 
Ruta Xacobea. O asunto com-
plicouse porque, a maiores, a 
actuación estaba financiada con 
fondos da Deputación da Co-
ruña, e foi preciso negociar coa 
administración provincial para 
non perder a partida.

Plano das obras de Patio de Madres e Castrón Douro

Aspecto actual da rúa Castrón Douro

REDE VIARIA

Reurbanización da avenida de Vilagarcía: 500.000 euros

Mellora da accesibilidade na rúa das Cancelas: 200.000 euros

Rehabilitación das rúas Patio de Madres e 
Castrón Douro (Fase I):

1,5 millóns de 
euros

Reurbanización de Rapa da Folla: 45.000 euros

Mellora do pavimento no viario de servizo do 
Cruceiro da Coruña (Este):

250.000 euros

Reurbanización da rúa Batalla de Clavijo (Fase I): 565.000 euros

Reurbanización da rúa Espírito Santo: 565.000 euros

Reurbanización da rúa Espírito Santo: 100.000 euros

Melloras na rúa Bispo Peláez: 230.000 euros

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

Reparacións e melloras no estadio de San Lázaro: 760.000 euros 

Mellora da accesibilidade no campo de fútbol de 
Santa Isabel (Fase I): 

120.000 euros

Mellora do pavillón deportivo do Monte dos Postes: 200.000 euros

Mellora do pavillón deportivo do Santiago Apóstolo: 300.000 euros
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O concelleiro de obras, Rafael Peña, e o alcalde, Martiño Noriega, 
atendendo aos medios durante unha visita a obras

Triacastela contará cun elevador

Aspecto actual da rúa Batalla de Clavijo

A proposta para Batalla de Clavijo dignifica o espazo

O elevador terá capacidade para 16 persoas

Escalinata de Triacastela

OUTRAS ACTUACIÓNS

Mellora da accesibilidade en Triacastela: 500.000 euros

Aparcamento disuasorio da avenida de Ferrol: 150.000 euros

Rehabilitación da Casa das Máquinas (Fase II): 252.000 euros 

Restauración do itinerario fluvial “De ponte a 
ponte polo río Sarela”: 

90.000 euros

Campo da festa do Castiñeiriño: 100.000 euros

ZONA RURAL

Mellora e ampliación do viario en Cañoteira-Marrozos 
(Fase I):

380.000 euros

Mellora dos accesos á parroquia de Busto (Fase II): 180.000 euros

Mellora dos accesos ao núcleo de Pereiras-A Gracia: 110.000 euros

Ampliación da ponte da rúa da Xunlla-Laraño: 171.000 euros

Mellora do campo da festa do Eixo: 140.000 euros

Obras de abastecemento e saneamento en Aríns, 
Bando e Laraño: 

140.000 euros

Ascensor de Triacastela: apos-
tamos pola accesibilidade

A rúa de Triacastela represen-
ta unha importante barreira 
arquitectónica entre o barrio 
de Fontiñas e a cidade históri-
ca cando, ademais, debera ser 
a conexión natural entre estas 
dúas zonas. De aí a importan-
cia de acometer as obras de 
mellora de accesibilidade nesta 
rúa, que a veciñanza leva anos 
reclamando. 

A solución elixida para Triacas-
tela é a instalación dun ascen-
sor, que irá situado no espazo 
central axardinado, xunto ás 
dúas ramplas de escaleiras da 
rúa. O elevador, con capaci-
dade para 16 persoas, custará 
preto de medio millón de eu-
ros, e o prazo previsto de exe-
cución é de seis meses.

Batalla de Clavijo: mello-
rar o espazo público pen-
sando nas persoas 

A rúa Batalla de Clavijo e a 
súa contorna é unha zona de 
Compostela altamente dete-
riorada: soporta un elevado 
volume de tráfico, reserva 
pouco espazo para os peóns, 
e ten unhas elevadas pen-
dentes que dificultan a acce-
sibilidade. A intervención que, 
en parte, vai ser financiada 
pola EDUSI, resolve estas de-
ficiencias e dignifica o espazo, 
pensando fundamentalmente 
nas persoas que o habitan. 

A fase I da actuación, que é a 
que se vai poñer en marcha, 
aféctalle a Batalla de Clavijo 
e á escalinata Bispo Teodo-
miro. En todo o ámbito vai-
se mellorar a accesibilidade, 
reducindo pendentes, reno-
varase a iluminación pública, 
repararanse os pavimentos, 
instalaranse contedores so-
terrados e crearanse novos 
espazos de descanso e uso 
público. As obras terán un 
prazo de execución de case 
ano e medio e suporán un in-
vestimento de 565.000 euros.
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novas

Abraham e Isaac: o símbolo da 
recuperación da dignidade

“A familia Franco, demandada 
ante a Xustiza para que devol-
va o que lexítimamente non é 
seu”. Non é un titular habitual, 
e non porque os herdeiros do 
ditador non manteñan no seu 
poder bens que deberan seguir 
sendo doutros. Ata agora.

O Goberno de Compostela 
Aberta vén de demandar pola 
vía civil á familia de Franco, 
para que devolva as figuras de 
Abraham e Isaac que o Mestre 
Mateo esculpiu no século XII 
para formaren parte do Pórti-
co da Gloria. Dúas pezas reti-
radas do conxunto catedralicio 
durante as reformas ás que foi 
sometida a fachada do Obra-
doiro, que pasaron a mans do 
Conde de Ximonde, e que o 
Concello de Santiago adquiriu 
en 1948 por 60.000 pesetas. 
Unha compra acreditada cun 
documento notarial, localizado 
durante os traballos impulsa-
dos polo Goberno para recu-
perar as pezas.

Do que segue sen haber 
rastro é dalgún documen-
to que xustifique o mo-
tivo polo que Abraham 
e Isaac están nas mans 
da familia do ditador, por 
que son “os últimos pre-
sos de Franco”, como tan 
acertadamente sinalou o 
programa de televisión “El 
Intermedio” poñendo este 
caso na axenda pública es-
tatal. Non hai ningún papel, 
pero si hai informacións 

público e, polo tanto, non se po-
den ceder, nin vender, nin doar 
a particulares ou a empresas. 
Nin atendendo á actual lexis-
lación nin á que estaba vixente 
desde a República e durante a 
ditadura. E por ese mesmo mo-
tivo, estímase que non se pode 
alegar prescrición dos feitos.   

A demanda civil, moi ben ar-
gumentada e documentada, 
terá aínda un prazo longo de 
tramitación. E non se pode ase-
gurar que o caso vaia quedar 
resolto en primeira instancia. A 
batalla xudicial será previsible-
mente longa, pero o Goberno 
de Compostela Aberta non 
descansará no seu empeño 
de recuperar as pezas para o 
patrimonio público da cidada-
nía. Para que Abraham e Isaac 
fiquen no Museo da Catedral 
de Santiago, o seu espazo na-
tural, como símbolos da recu-
peración da dignidade fronte 
ao saqueo franquista que aínda 
perdura.

orais fiables que apuntan a que 
foi a muller de Franco, Car-
men Polo, quen se “namorou” 
das dúas figuras cando as viu 
no Pazo de Raxoi nunha visita 
durante o Ano Santo de 1954. 
E claro, o entón alcalde quixo 
ter o xesto de enviarllas á súa 
residencia de verán do Pazo de 
Meirás. O xesto agardable de 
quen tiña que estar absoluta-
mente subordinado á autorida-
de do ditador.

Obras de dominio público

Aínda que a familia Franco non 
respondeu ao requirimento 
que lle foi enviado polo Con-
cello antes da demanda xudi-
cial, todo apunta a que o seu 
argumento de defensa será que 
as esculturas foron un agasallo 
e que, en todo caso, o asunto 
está prescrito. Pero a Asesoría 
Xurídica municipal teno claro, e 
así o recolle nos seus informes: 
Abraham e Isaac son bens de 

dominio 

maría fernández a cronoloxía

• Finais do S.XVIII: o Conde de Ximonde faise coas esculturas de Abraham e Isaac 
retiradas do Pórtico da Gloria   e colócaas nun pazo da súa propiedade no municipio 
de Vedra

• 1947: o alcalde de Santiago, Joaquín Sarmiento, propón a compra das dúas escul-
turas e nomea unha comisión de expertos para avaliar a operación

• 1948: acórdase a compra das dúas pezas e dunha terceira con escaso valor artístico, 
polo prezo de 60.000 pesetas. No documento de compra inclúese unha cláusu-
la que sinalaba que, se as pezas deixaban de pertencer ao patrimonio municipal, 
o Concello debería indemnizar ao Conde de Ximonde ou aos seus herdeiros con 
400.000 pesetas

• 1961: as esculturas forman parte dunha exposición sobre arte románica, e na len-
da figuran como “propiedade do Xefe do Estado”. As pezas estaban custodiadas no 
Pazo de Meirás, pero despois desa mostra son trasladadas a Casa Cornide, tamén 
propiedade da familia do ditador

•  2008: Abraham e Isaac forman parte doutra exposición na cidade da Coruña

•  2011: as dúas esculturas volven poder verse na exposición Dominus Iacobi

•  2017: Abraham e Isaac forman parte da exposición sobre o Mestre Mateo orga-
nizada para o Museo do Prado, e que na actualidade se pode visitar no Pazo de 
Xelmírez

dúas décadas de reclamacións

• No Goberno tripartito da Xunta (1987-1990) abriuse un expediente para intentar a 
recuperación das figuras de Abraham e Isaac, que resultou infrutuoso

• En 2000, o conselleiro de Cultura Xesús Pérez Varela comprometeuse no Parlamen-
to Galego a recuperar as esculturas. Non consta que se realizara ningunha xestión

• En 2012, a raíz da exposición Dominus Iacobi da que tomaron parte as dúas pezas, 
a Asociación “O Sorriso de Daniel” dirixiuse directamente á entón presidenta da 
Fundación Francisco Franco, Carmen Franco Polo, para pedirlle que as pezas foran 
devoltas á Fundación Catedral. Non tiveron resposta

• En setembro de 2016, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentou unha 
proposición non de lei no Congreso para instar ao goberno a establecer os mecanis-
mos necesarios para esixirlle á familia Franco a devolución das pezas á Catedral de 
Santiago. O Goberno do Estado estaba funcións e a xestión ficou paralizada

• En setembro de 2017, o Pleno da Corporación de Santiago acordou por unanimida-
de reclamar a devolución das dúas esculturas. Ao mesmo tempo, o alcalde, Martiño 
Noriega, remitiulle un requirimento a Carmen Franco Polo dándolle un prazo de 15 
días para devolver as pezas

• En outubro de 2017, o Goberno de Santiago acordou interpoñer unha demanda 
xudicial para lograr a devolución das figuras de Abraham e Isaac

• Tamén en outubro de 2017, a Comisión de Cultura do Congreso dos Deputados 
apoiou por unanimidade unha proposición non de lei impulsada por En Marea para 
que as dúas esculturas sexan devoltas ao Concello de Santiago

• Nos últimos días de outubro de 2017, a Xunta de Galicia anunciou o inicio dos 
trámites para que as figuras de Abraham e Isaac sexan declaradas Ben de Interese 
Cultural

• En novembro de 2017, o Parlamento Galego aproba por unanimidade unha propo-
sición de En Marea para apoiar as accións emprendidas polo Concello de Santiago 
para a recuperación das esculturas

O Goberno de 
Compostela 

Aberta vén de 
demandar pola 

vía civil á 
familia Franco
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Xestión intelixente dos residuos

Unha das liñas estratéxicas do proxecto Smartiago é a xestión sostible e 
intelixente dos residuos sólidos urbanos e a limpeza viaria. O obxectivo é 
procurar solucións que permitan incrementar as porcentaxes de reciclaxe en 
Compostela (seguimos no 13%, lonxe da recomendación europea de reciclar 
o 50% dos residuos que se xeran). Enviar menos lixo a Sogama significa que 
o Concello pagará menos, e iso é relevante cando falamos dun servizo que 
ten un custo anual de 12 millóns de euros.
O Concello tamén procurará solucións intelixentes para mellorar a calidade 
do servizo, sobre todo no que ten que ver coa limpeza viaria. Para iso búscan-
se opcións semellantes ás que funcionan noutras cidades, nas que cámaras 
instaladas en determinados vehículos detectan cando hai lixo acumulado na 
rúa e trasladan o aviso de xeito inmediato.

Mobilidade intelixente sostible

A segunda liña de actuación do Smartiago é a da mobilidade intelixente sos-
tible, centrada especialmente no acceso e o estacionamento na cidade his-
tórica. Trátase de buscar alternativas ás cámaras e bolardos tradicionais para 
controlar as entradas na zona vella. O obxectivo último é reducir o número 
de accesos, o que se traduciría en menos danos no pavimento e, xa que logo, 
nun aforro nas actuacións de mantemento.

Innovación no alumeado público

A terceira e última liña estratéxica do Smartiago é a innovación no ámbito 
do alumeado público, pero ligándoa á protección do patrimonio. Así, bús-
canse solucións que a través do alumeado controlen a colonización bioló-
xica de determinados edificios, isto é, a proliferación de organismos como 
musgos. A incorporación deste apartado responde á constancia de que na 
propia Universidade de Santiago se están iniciando investigacións ao res-
pecto. Calcúlase que a aplicación dun sistema desas características podería 
supoñer un aforro de 230.000 euros anuais no que ten que ver coa limpeza 
e mantemento de edificios patrimoniais.

Compostela Aberta conservou a denominación “Smartiago” co que o PP 
bautizara un proxecto nunca executado. Estas son algunhas das diferenzas:
 

• Compostela Aberta fala de Compra Pública Innovadora. O PP falaba de 
cidade intelixente

• No eido da Mobilidade: CA aposta por solucións innovadoras para controlar 
os accesos á cidade histórica. O PP vendeu como parte do Smartiago a app 
Apparcar, un servizo ofrecido por unha empresa en Compostela e noutras 
cidades

• No eido do alumeado público: CA busca solucións relacionadas coa con-
servación do patrimonio. O PP vendeu como parte do Smartiago a instala-
ción de leds na avenida de Xoán XXIII

• Compostela Aberta quere mellorar a mobilidade na zona vella dándolle 
prioridade ao peón e controlando os accesos. O Plan do PP pasaba pola 
instalación de redes wifi

• Compostela Aberta captou cinco millóns de euros de fondos europeos co 
seu proxecto. O PP gastou algo máis de 30.000 euros dunha partida de 
concienciación ambiental para organizar un foro de debate mediático so-
bre o Smartiago

O Goberno de Composte-
la Aberta vén de captar cinco 
millóns de euros de fondos 
europeos para desenvolver o 
proxecto Smartiago. É unha ci-
fra importante, e máis se temos 
en conta que o de Santiago é o 
primeiro concello do Estado en 
asinar o convenio co Ministerio 
de  Economía para acceder a 
eses fondos FEDER destinados 
ao fomento da compra pública 
innovadora. É o froito dun in-
tenso traballo da Concellería de 
Medio Ambiente, Convivencia e 
Informática que comezou nada 
máis chegarmos ao Pazo de 
Raxoi, e que culminou no ple-
no do mes de novembro coa 
aprobación da firma do acordo.

“Contribuímos desde o eido 
local ao cambio do modelo 
produtivo”

Para entender a importancia do 
proxecto Smartiago o primei-
ro é entender que é a Com-
pra Pública Innovadora (CPI). 
Trátase da aposta da Unión 
Europea para incrementar os 
investimentos en I+D, mesmo 
naqueles Estados que, coma o 

A primeira, cunha duración de 
catro anos, é estritamente a de 
I+D+i. É o periodo no que as 
empresas  deben desenvolver 
as súas solucións innovadoras. 
O orzamento para esta fase as-
cende a 6,18 millóns de euros, 
dos que cinco millóns proceden 
de fondos europeos. Outros 
618.000 serán achegados pola 
Axencia Galega de Innovación, e 
os 618.000 euros restantes pro-
cederían das arcas municipais.

A segunda fase do Smartiago é 
a do desenvolvemento das so-
lucións innovadoras, no caso de 
que as investigacións resultaran 
exitosas. Estímase que o orza-
mento necesario para aplicalas 
será de 6,18 millóns de euros, 
todos de fondos propios. Iso 
sí, entenderíase que o Conce-
llo non é só o primeiro cliente 
desas solucións, senón tamén 
socio parceiro de xeito que se 
as tecnoloxías son contratadas 
por outras administracións, o 
Concello de Santiago podería 
cobrar royalties.

español, seguen perdendo po-
sicións nese ámbito. Para iso, 
as administracións públicas lici-
tan bens ou servizos que aínda 
non existen no mercado pero 
que resolverían as súas necesi-
dades concretas. Deste xeito, as 
empresas innovadoras poden 
levar a cabo o seu traballo de 
investigación sabendo que ao 
final do camiño terán un cliente 
garantido.

O concelleiro de Medio Am-
biente, Convivencia e Informá-
tica, Xan Duro, defende que 
“as administracións locais teñen 
capacidade para contribuír ao 
cambio do modelo produtivo, 
aínda que sexa a pequena esca-
la”. E de aí a aposta polo pro-
xecto Smartiago que, ademais, 
“centramos en tres ámbitos que 
son prioritarios para Compos-
tela Aberta: a sustentabilidade 
ambiental, a conservación do 
patrimonio e a mobilidade”.

O proxecto Smartiago con-
templa dúas fases diferenciadas. 

Compostela, pioneira na captación 
de fondos europeos para o fomento 

da compra pública innovadora

O Goberno local destinará 6,18 millóns 
de euros ao proxecto Smartiago

redacción

O NOSO SMARTIAGO NON É O DO PP

LIÑAS ESTRATÉXICAS
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Como resumirías esta pri-
meira parte de mandato?

Como un desafío. No momen-
to no que decidimos colocar ás 
persoas no centro das políticas 
enfrontámonos a un cambio de 
enfoque. Somos os poderes pú-
blicos os que temos a obriga e a 
responsabilidade de garantir os 
dereitos para toda a cidadanía. 
Cando abordamos o social non 
podemos falar de gasto, senón 
de investimento, tanto para o 
futuro como para conseguir que 
os santiagueses e santiaguesas 
poidan vivir mellor.

E iso supón recursos econó-
micos...

Pois si. Por iso o que fixemos foi 
duplicar o investimento social e 
o noso gran desafío foi mudar a 
organización e dotar de persoal 
(dentro das posibilidades) ao 
depar tamento.Conseguimos 
duplicar as educadoras sociais 
e sumar catro novas traballado-
ras sociais, incorporando tamén 
outros profesionais como psi-
cólogos/as. Agora estamos coa 
incorporación das novas tec-
noloxías á administración para 
dar unha resposta máis áxil e 
coordinada ás necesidades das 
persoas.

Que é do que estás máis or-
gullosa?

Estou satisfeita coa Ordenan-
za de Garantía Básica Cidadá 
porque parte dese enfoque de 
dereitos que defendemos. Non 
temos competencias en ren-

das pero cremos que hai que 
garantir un mínimo vital básico 
para todas as persoas que in-
clúa manutención, vivendas e un 
mínimo de recursos. Con esta 
renda, chegaremos a cidadás e 
cidadáns aos que non chegan as 
administracións que realmente 
teñen competencias sobre isto.

laura doce

Concha Fernández  concelleira de Políticas Sociais

“Asumimos o desafío de 
construír unha Compostela máis
 social, saudable e sustentable”

entrevista

trata dunha cuestión de diñeiro. 
Trata da loita contra a pobreza 
e a desigualdade, de promover a 
igualdade de oportunidades en-
tre os nenos e nenas. As bolsas 
responden á necesidade de ten-
tar romper o círculo da pobreza 
apostando polo dereito á edu-
cación e a actividades de ocio 
e deporte e tamén e garantir o 
equipamento básico nun ámbito 
normalizado como o escolar.

Que políticas estades a im-
pulsar para as persoas adul-
tas en risco de exclusión?

Ademais da renda xa comen-
tada, puxemos en marcha un 
Programa Municipal de Apoio 
á Inclusión Social, ao que se 
acolleron arredor de 300 per-
soas este ano. Trátase de favore-
cer unha segunda oportunidade 
para moitos e moitas de cara a 
que poidan acadar competen-
cias clave previas e necesarias á 
súa incorporación sociolaboral. 

Unha das patacas quentes 
deste Goberno é a da aten-
ción ás persoas sen fogar. Fí-
xose todo o que estaba nas 
mans do goberno local para 
atallar este problema?

Ningunha cidade do mundo 
conseguiu acabar co senfo-
garismo e, lamentablemente, 
tampouco seremos nós os pri-
meiros en facelo. Dito isto, pu-
xemos en marcha en 2015 un 
Plan de Atención ás Persoas sen 
Fogar, para aqueles e aquelas 
que se atopen en situación de 
máxima vulnerabilidade. 

Estamos traballando nunha liña 
metodolóxica participativa e 

A que obxectivo respon-
den as bolsas de comedor 
que estades a impulsar?

Son un piar das políticas. No 
programa de bolsas de come-
dor, conciliación e material es-
colar superamos o medio mi-
llón de euros, aínda que non se 
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do senfogarismo é un proble-
ma global que parte da Lei de 
Arrendamentos Urbanos e da 
inexistencia de oferta de viven-
da pública suficiente a axeitada 
as diferentes necesidades, pa-
ralizada en Compostela desde 
2009. Ambas as normativas ex-
pulsan á xente das vivendas e 
nós non temos forma de cubrir 
ese aspecto.

Que lle piden desde o Con-
cello á Xunta de Galicia?

Pedímoslle que asuma as súas 
responsabilidades e coordine 
a atención ás persoas sen fo-
gar. Tamén lle esiximos un par-
que de vivenda pública para as 
persoas sen fogar seguindo o 
modelo “housing first”, como 
nós fixemos desde o ano 2016, 
poñendo a disposición tres vi-
vendas públicas. Estamos pre-
parando outros tres pisos para 

Cando chegamos ao Concello, atopamos as 
políticas sociais en situación de abandono”

que busca a coordinación con 
mesas de traballo e técnicas. Fa-
cilitámoslle o acceso a pensións 
e o acceso a vivenda seguindo 
o modelo “housing first” e ade-
mais  poñemos o foco en que 
o problema é precisamente de 
vivenda. Levamos tempo esi-
xindo a outras administracións, 
con competencias en saúde e 
en vivenda, que asuman as súas 
responsabilidad e que poñan 
en marcha unha oferta públi-
ca suficiente e específica neste 
ámbito.

Na xornada de senfogarismo 
falouse de construír un Cen-
tro de Atención Integral. En 
que fase está ese proxecto?

Incorporamos na EDUSI para 
os vindeiros 5 anos a dotación 
para levalo a cabo. Trataríase do 
primeiro equipamento público 
da nosa cidade, que se lidera-
ría e coordinaría cos existentes 
que xestionan entidades sociais. 
Durante este ano xa definimos  
de forma participada que tipo 
de centro queremos e achega-
mos  a visión doutros centros 
que funcionan no Estado e Eu-
ropa.

Este centro ía nas emendas 
de en Marea aos orzamen-
tos da Xunta de Galicia…

Por iso falaba da correspon-
sabilidade das administracións. 
As competencias nos servizos 
especializados non as teñen os 
concellos, senón a Xunta. O 

que entren en funcionamento 
no vindeiro ano 2018.

Outro dos temas comple-
xos deste mandato veu 
dado pola situación do Ser-
vizo de Axuda no Fogar. 
Despois do novo contrato 
conseguirase acabar coa 
listaxe de espera?

É outra das nosas liñas estra-
téxicas de traballo. Demos 
un paso importante, non só 
adheríndonos á Rede de Per-
soas Amigables cos Maiores, 
senón que tamén melloramos 
o servizo existente. Herdamos 
un contrato cun límite econó-
mico de 914.000 euros anuais 
que permitía atender un nú-
mero de horas determinadas. 
Que aconteceu? Que meses 
antes das eleccións autonó-
micas nos asignan moitas máis 
horas de atención co mesmo 

contrato. O que fixemos foi 
incrementar o contrato o má-
ximo que nos permitía a lei e 
duplicar o orzamento para o 
novo contrato, que agora as-
cende a catro millóns de euros. 
Así podemos atender o núme-
ro de horas tan elevado e ta-
mén podemos flexibilizar ata o 
40% o número de horas que se 
atenden e isto non comprome-
tería o teito de gasto do propio 
contrato.

Despois destes dous anos, 
cal era para ti a situación das 
Políticas Sociais en 2015 e 
como é agora?

Atopamos as Políticas Sociais, 
como moitos outros ámbi-
tos no Concello, en réxime de 
abandono. En catro anos do 
Partido Popular pasaron cin-
co concelleiras que delegaron 
toda a resonsabilidade nas en-

tidades sociais. Atopámonos ta-
mén unha ordenanza, o Santia-
go Suma, que foi de imposible 
tramitación por estar amparada 
baixo a Lei de Subvencións. 
Agora estamos mudando o 
enfoque e dotándonos de re-
cursos humanos e tecnolóxicos 
para mellorar a organización e 
asumir o desafío deste século 
de construír comunidades máis 
sociais, saudables e sustentables.

 Cales son os desafíos dunha 
área tan sensible como ésta 
de cara ao ano que vén?

Como veño de dicir, a liña está 
en incorporar o S de Social, 
Solidaria e Sustentable a todas 
as políticas. Consolidaremos  
as bolsas de comedor, a Or-
denanza de Garantía Básica, o 
Programa de Apoio á Inclusión 
con novos itinerarios e os pro-
gramas socioeducativos como 
o de acceso a piscinas no verán 
ou actividades de ocio, entre 
outros. Temos tamén o obxec-
tivo de atender ás persoas fóra 
dos horarios estritamente ad-
ministrativos. 

Consolidarase tamén a no-
vidosa partida de axudas á 
cooperación e ao desenvol-
vemento?

Non só queremos consolidala, 
senón tamén incrementar o seu 
orzamento. Nunca se explorara 
esta vía no Concello, que pro-
cura un modelo de desenvol-
vemento económico igualitario 
e redistributivo en relación aos 
países en vías de desenvolve-
mento. 

Cando chegamos entende-
mos que debiamos asumir un 
compromiso de apoio á coo-
peración internacional. Por iso 
puxemos en marcha non só a 
campaña “Compostela máis 
Solidaria”, senón tamén a pri-
meira convocatoria de axudas á 
cooperación. Agardamos -para 
o orzamento de 2018- incre-
mentar a partida de 90.000 
a 120.000 euros, así como a 
contía máxima dos proxectos. 
Somos capital de Galicia e te-
mos que dar exemplo e xerar 
conciencia sobre as desigualda-
des coas que nos atopamos. As 
causas e as caras da desigualda-
de son as mesmas aquí e nos 
países empobrecidos.
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opinión

Espiral, Mocidade Republicana Galega: unir forzas para 
pechar as fendas abertas no réxime do 78

Por unha política enerxética autocentrada en Galiza

Nun escenario de precariedade laboral e de-
semprego xeralizado, a situación da mocida-
de é aínda máis grave se cabe. Despois da 
crise do 2012 e o posterior reforzamento do 
neoliberalismo, a xente nova atópase cunha 
ruptura total dos esquemas establecidos. Ata 
ese momento semellaba que un título univer-
sitario abría as portas do mercado laboral e 
a capacidade de desenvolver un proxecto de 
vida. No caso de non ter ese título, o merca-
do laboral tamén semellaba capaz de absor-
ber esa forza de traballo, cuns salarios que a 
día de hoxe nos parecen inimaxinables á gran 
maioría das persoas. 

No noso país estamos a falar dunha taxa de 
desemprego do 40% nos menores de 25 anos 
e dunha grave situación de precariedade: 
máis do 60% das mozas que traballan a tem-
po parcial en Galicia, recoñecen que teñen 
ese emprego por non ter atopado un a xor-
nada completa. Todo isto tórnase moito máis 
dramático ao engadirlle os centos de miles de 
mozas que tiveron que marchar do país nos 
últimos anos, e non só en termos do drama 

Que acontece en Galiza en relación á enerxía? 
Imos tentar aquí dar algunhas pinceladas a un 
debate fundamental para o futuro do noso país.

En primeiro lugar: en Galiza somos fortes ex-
portadores de electricidade, pero maila a isto, 
somos fortes importadores de enerxía. Que 
quere dicir isto? Que se ben producimos máis 
electricidade da que consumimos, precisamos 
de moitos recursos enerxéticos de fóra. Basica-
mente, estamos a falar de petróleo, carbón e 
gas natural. Na última década importamos en-
tre un 77 e un 85% da enerxía primaria consu-
mida, o que amosa que temos un elevadísimo 
grao de dependencia exterior.

É importante subliñar o papel que xoga Galiza 
no sector enerxético do Estado. Dende os anos 
50 a organización industrial española buscou 
que a periferia fora quen abastecera de enerxía 
aos grandes centros industriais. O resultante 
desta política, que non mudou esencialmente 
nos últimos 60 anos, foi a de contar con innu-
merables encoros, grandes centrais térmicas 
de carbón e gas, regasificadoras e refinerías.

miguel barcala iglesias  coordinador de espiral en santiago

Adrián Dios  xerente de ‘Nosa Enerxía’

que supón verse forzadas a comezar unha vida 
lonxe da súa contorna, senón tamén en termos 
económicos, onde cabe lembrar que o Consello 
da Xuventude de España manifestou, a través 
dun informe en 2015, que a emigración xuvenil 
das galegas terá un custo duns 5.000 millóns de 
euros ata o ano 2025, ademáis de advertir de 
que esta situación non vai ser revertida.

Ante estas condicións resulta inviable, para as 
mozas, comezar os seus proxectos de vida. É 
dicir, a mocidade vese condenada a depender 
economicamente das súas familias no mellor 
dos casos, mentres aproveita para continuar a 
súa formación académica sen saber moi ben por 
que nin para que; noutros casos a condena é 
un emprego con condicións laborais indignas 
ou supón emigrar e agardar poder desenvolver 
unha vida que non se nos permite vivir no noso 
propio país.

Construción colectiva

Contra a situación de indefensión e maltrato á 
que nos pretenden someter, só cabe a impug-

Así, abastecemos de electricidade, gas natural 
e derivados do petróleo ao resto do Estado. En 
cifras: anualmente exportamos máis do 35% da 
enerxía dispoñible en Galiza. Polo tanto, en boa 
medida dependemos do exterior para producir 
enerxía que despois marcha, actuando como sim-
ples intermediarios cunha industria enerxética de 
enclave.

É curioso que aínda tendo toda esta capacidade 
enerxética non obteñamos máis que as externali-
dades negativas desta produción: contaminación e 
desaproveitamento de terras produtivas que pode-
rían empregarse en actividades que xeraran máis 
emprego e valor engadido. En concreto, a tarifa 
eléctrica en España é única para todo o Estado in-
dependentemente de onde se produza dende que 
o franquismo o aprobara no ano 1951, e contamos 
cos prezos do combustible máis caros do Estado.

Este elemento é relevante non só porque uns cus-
tos enerxéticos máis baratos serían bos para a eco-
nomía familiar, senón tamén como elemento de 
competitividade para a nosa economía e, particu-
larmente, para a nosa industria, que podería ter un 

nación do establecido. Entendendo que nos 
atopamos ante unha crise de réxime que ten 
como primeira resposta o 15M e que colle 
forma e se organiza coas mareas, nos conce-
llos, gobernando ou sendo oposición dende 
a pluralidade, entendendo que a unidade é 
unha necesidade e que temos que aprender 
a reunir a diversidade en proxectos comúns. 
As solucións aos nosos problemas sairán de 
nós: da análise, do debate, das propostas, da 
imaxinación e da construcción colectiva. 

Nun contexto no que a reacción chama a filas 
para pechar as fendas abertas no réxime do 
78, o deber histórico é unir forzas de xeito 
xeneroso e fraternal, dende uns consensos 
mínimos baseados nos valores republicanos 
e nunha concepción profunda da democra-
cia. Dende estas reflexións nace Espiral – 
Mocidade Republicana Galega, que preten-
de ser un espazo amplo e plural no que teña 
cabida calquera moza ou mozo que avogue 
pola ruptura democrática como mecanismo 
de apertura de procesos constituíntes que 
nos permitan decidilo todo.

diferencial positivo coa industria do resto do 
Estado.

Por outra banda, outro elemento fundamen-
tal: Galiza é unha grande produtora de elec-
tricidade renovable, pero o 80% da enerxía 
primaria total continúa sendo contaminante. 
No apartado positivo, hai que subliñar que 
case duplicamos a produción renovable en 
tan só dez anos, en boa medida grazas ao 
desenvolvemento eólico. Non temos espazo 
para falar da esquizofrénica política eólica do 
Goberno Feijoo, pero o certo é que na actua-
lidade contamos cun enorme potencial desta 
tecnoloxía tanto para a produción eléctrica 
como para o desenvolvemento industrial do 
sector e a creación de emprego.

Polo tanto, é fundamental unha nova política 
enerxética, baseada no aforro e na produción 
renovable. Ademais, esa nosa política ener-
xética ten que estar, dunha vez, autocentrada 
en Galiza e que apoiar os nosos intereses, en 
lugar de servir de anexo á política industrial 
do Estado.
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Unha sanidade pública en perigo
Asistimos a un momento 
histórico no que, por obsce-
no que pareza, o desman-
telamento do sistema de 
benestar público e univer-
sal é unha ameaza sostida e 
estruturada por un contex-
to ideolóxico de poder que 
se atopa ben lonxe de pro-
curar o ben colectivo.

A sanidade (pública, ‘de 
balde’, de calidade, univer-
sal, equitativa) é un dos pa-
trimónios máis valiosos dos 
que vimos dispondo nas úl-
timas décadas e tamén un 
dos máis delicados obxecti-
vos da ideoloxía neoliberal 
que detecta negocio onde 
outras vemos necesidade. 
Sen ela non hai cohesión 
nin xustiza social. Sen ela 
non existe distribución dos 
recursos conforme ás ne-
cesidades de saúde das 
persoas. Sen ela, non hai 
equidade. Sen ela, desi-
gualdade.

Recentemente presentouse 
no noso Concello un infor-
me de Médicos do Mundo 
no que se nos alerta de que 
entre nós viven persoas ex-
cluídas do dereito á saú-
de, entre as que se atopan 
menores. A universalidade 
da que fixo alarde o noso 
sistema sanitario rompeu 
o día que se promulgou 
o Real Decreto 16/2012, 
que conseguíu a oposición 
de colectivos profesionais 
obxectores dunha norma 
con tintes xenófobos e 
unha desigual implantaci-
ón segundo comunidades 
autónomas (mesmo a deso-
bediencia nalgunha delas).

Non hai máis que botar 
unha ollada ao estado da 
asistencia sanitaria para de-
catarse de que as concer-
tacións e externalizacións 
de probas diagnósticas e 
procedementos cirúrxicos 
son práctica cotiá no mo-
mento actual. Criterio de 
optimización de recursos? 

Nada máis lonxe. Mentres 
a nosa Atención Primaria, 
auténtico fundamento do 
sistema, se descapitaliza 
cada día  (consultas satura-
das, profesionais insuficien-
tes e sobrecargadas, ratios 
lonxe das recomendacións 
internacionais, presupostos 
minguantes), o investimen-
to rediríxese cara a un gasto 
farmacéutico e tecnolóxico 
crecente e a un hospitalo-
-centrismo que non nece-
sariamente redunda nunha 
mellora das condicións de 
vida das persoas. A preven-
ción e promoción da saúde 
perden peso nas políticas 
sanitarias, mentres a parti-
cipación social a través dos 
Consellos de Saúde de Área 
non chega a concretarse. 

Problema capital

As listaxes de espera re-
sultan un problema capital 
para a resolución dos pro-
blemas de saúde das perso-
as usuarias do sistema. Para 
a súa xestión implantáronse 

mecanismos que, lonxe de 
resolvelas dun xeito digno 
diagnosticando e tratando 
enfermidades, establecen 
pautas que habilitan deriva-
cións a centros concertados 
onde se prioriza o beneficio 
económico, abandonando 
o coidado dos recursos pú-
blicos, os que todas e todos 
usamos e financiamos). 

E mentres todo isto ocorre 
abandónase a xustiza dis-
tributiva, critério ético na 
xestión dos recursos, fo-
mentando outra serie de 
desigualdades. Entre elas, a 
de xénero: as mulleres asu-
mimos os custes en saúde 
da distribución desigual da 
carga dos coidados. A Lei 
de Dependencia manifésta-
se insuficientemente reso-
lutiva para tantas situacións 
nas que o coidado de per-
soas que precisan asistencia 
para as actividades máis bá-
sicas da vida diaria non son 
asumidas de modo equili-
brado. Isto deriva na xénese 
de malestares e patoloxías 

na esfera física, emocional, 
laboral e relacional de tan-
tas mulleres ás que o siste-
ma público de benestar so-
cial desatende.  

Minusvaloración 

A sensibilidade do sistema 
sanitario segue minusvalo-
rando as necesidades de 
asistencia ao parto respec-
tuosas coas mulleres. O 
financiamento maioritaria-
mente privado dos méto-
dos anticonceptivos ou as 
longas esperas na asistencia 
a centros deorientación fa-
miliar dan unha idea da re-
levancia que se lle outorga 
en política sanitaria a esta 
cuestión, asumida tamén 
de modo desigual segundo 
o xénero. As adolescentes 
sufriron recentemente unha 
regresión substancial en li-
berdades ao teren que ser 
autorizadas entre os 16 e 
18 anos polos seus proxe-
nitores a interromper unha 
xestación non desexada en 
base a unha lexislación pa-

triarcal e tremendamente 
perigosa na medida en que 
pode inducilas á busca de 
solucións alternativas pou-
co seguras. 

E todo isto ocorreu men-
tres a coartada neoliberal, 
chamada crise, deterioraba 
gravemente as condicións 
de vida das persoas, espe-
cialmente das máis vulnera-
bles, coas consecuentes re-
percusións en saúde mental 
non acompañadas durante 
anos de melloras na do-
tación de recursos, como 
nos lembrou ata hai pouco 
o Movemento Galego de 
Saúde Mental na súa visibili-
zación do repunte nos casos 
de suicídio.

Por todo isto faise necesa-
ria a volta á consideración 
da sanidade pública e uni-
versal como un valor funda-
mental na defensa dunha 
sociedade xusta, equitativa 
e que aspire á defensa da 
dignidade de cada persoa 
como interese supremo.

flora miranda  Portavoz da Coordinadora  de Compostela Aberta

tribuna libre
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a opinión da veciñanza

1.- Como valorades desde 
a vosa asociación o proceso 
dos orzamentos participati-
vos impulsado polo Conce-
llo?

Calquera acción do Concello 
que teña en conta a participa-
ción cidadá será ben recibida 
pola asociación veciñal As Ma-
rías. Se, ademais, a participación 
é para decidir a finalidade do in-
vestimento dos cartos públicos 
a valoración é máis positiva.

Porén, cómpre salientar algun-
has eivas deste tipo de proce-
sos onde a veciñanza decide a 
finalidade dos cartos.  Ás veces, 
é difícil a participación se non 
existe un espazo paralelo onde 
poder recibir formación sobre 
democracia participativa, límites 
da contratación pública, simula-
cións sobre orzamentos partici-

te implícase, propón e vota 
unhas propostas para o ba-
rrio pero, no caso de que non 
saian adiante, sería bo igual-

pativos que leven a reflexións 
sobre a prioridade das nece-
sidades, solidariedade, cola-
boracións ou coordinación 
entre as accións propostas.

2.- Que grao de participa-
ción tivo a iniciativa entre 
a veciñanza?

O grao de participación foi 
maior no proceso de pre-
sentación de propostas que 
na votación, dado que moitas 
das persoas que forman parte 
da asociación non están em-
padroadas no barrio, motivo 

polo que non 
puideron votar.

3.- Cales son os proxectos 
que prosperaron na súa 
zona ao abeiro desta inicia-
tiva?

Na nosa zona non prosperou 
ningún dos proxectos. A xen-

“Na nosa asociación, o grao de
 participación foi maior no 

proceso de presentación de 
propostas que na votación

Representantes da asociación veciñal As Marías 
valoran o proceso dos orzamentos participativos

emilio v.

Voceiros dunha das asociacións veciñais máis activas de Compostela, a das Marías (que engloba as rúas do Espírito Santo, Bas-
quiños, Santa Clara, Ultreia e San Roque) responden ás preguntas do Viso sobre os orzamentos participativos. En termos xerais 
eloxian a iniciativa, pero tamén se atreven a apuntar algúns puntos de mellora para optimizar o seu funcionamento

mente que houbese alterna-
tivas de financiamento ou de 
atención ás ditas propostas 
por parte do Concello.

4.- Que ideas trasladariades 
ao Concello para optimizar 
a xestión dos orzamentos 
participativos?

Cremos que os orzamentos 
participativos requiren dun 
proceso previo ou paralelo de 
charlas ou sesións formativas 
para coñecer o proceso en 
profundidade e reflexionar so-
bre distintos aspectos relacio-
nados cunha acción de gober-
no tan importante coma ésta.

Sabemos da limitación dos 
prazos da lexislatura. Para sen-
tar as bases dunha democracia 
participativa a nivel local requí-
rese dun traballo coa poboa-
ción local a nivel de barrio. A 
rotulación de buses, carteis e 
cuñas de radio está ben a nivel 
xeral no conxunto da cidade, 
pero a capacidade para che-
gar á nosa veciñanza de máis 
idade require dun traballo 
máis próximo no que unha 
asociación como a nosa  ne-
cesitaría tempo e apoios por 
parte do Concello (algo tan 
sinxelo como un taboeiro de 
anuncios na rúa para informar 
á veciñanza é unha necesida-
de para a asociación que aínda 
non temos resolta).
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Mellora de 
instalacións 
deportivas en 
colexios

O Goberno de Composte-
la Aberta está a impulsar o 
acondicionamento e a refor-
ma de infraestruturas depor-
tivas en diferentes colexios 
da cidade. Así, na reforma 
do pavillón do CEIP Monte 
dos Postes, que contaba con 
varias deficiencias que afec-
taban á súa iluminación, á fil-
tración de augas ou á rever-
beración do son, investíronse 
200.000 euros.

Esta partida orzamentaria 
súmase aos 300.000 que o 
Concello vai investir para a 
mellora do pavillón do Cole-
xio Apóstolo Santiago ou aos 
165.000 euros que se desti-
narán a sufragar diferentes 
obras en infaestruturas de-
portivas noutros colexios.

As completas actuacións de 
mellora que se van levar a 
cabo nestes pavillóns favore-
cerán a práctica de actividade 
física e deportiva por parte 
de todo o alumnado nunhas 
condicións óptimas. 

novas

redacción
O Executivo local investiu preto 
de 100.000 euros, procedentes 
do remanente de Tesourería do 
Concello, na mellora de infraes-
truturas deportivas emprazadas 
nos barrios das Cancelas e das 
Fontiñas. Estas actuacións levá-
ronse a cabo durante os meses 
de verán e redundarán na ve-
ciñanza de ambos os dous bar-
rios, que disporá de instalacións 
máis óptimas para a práctica de 
actividade física e deportiva.

A concelleira de Deporte, Noa 
Morales, explicou perante os 
medios as obras levadas a cabo. 
Así, sinalou que “no campo de 
fútbol das Cancelas actuouse 
principalmente na grada onde se 
deteriorara a superficie antides-
lizante”. Esta instalación levaba 

As colonias felinias de Santiago 
van estar sinalizadas e van dispor 
de casetas nas que as persoas 
voluntarias lles poidan submi-
nistrar comida. Neste sentido, 
o Concello lembra que non é 
recomendable deixar alimentos 
nestas casetas (sobre todo hú-
midos), xa que o voluntariado se 
encarga de proporcionar a estas 
colonias determinados pensos 
secos, específicos para as nece-
sidades alimenticias dos animais.

Esta acción, impulsada polo 
Concello de Santiago no mar-
co do Plan de Colonias Felinas, 
conta  co apoio da Asociación 
Libera, que está a colaborar con 
Raxoi na implementación do 
Proxecto CES (Captura, Este-
rilización e Solta). Na primeira 
fase deste proxecto, o Concello 
afrontou xa a a esterilización de 
máis de 120 gatos e gatas.

sen acondicionar desde o ano 
2008, pero daquela “só se actua-
ra no propio terreo de xogo”.

Máis de 25 colonias felinas en 
Santiago

Noa Morales, concelleira de De-
porte, Xuventude, Mercados e 
Benestar Animal, destaca que en 
Santiago “hai censadas máis de 
25 colonias felinas, nalgúns casos 
con máis de 20 anos de histo-
ria”. Porén, “é a primeira vez que 
o Goberno local asume algunha 
responsabilidade con respecto á 
atención dos gatos rueiros, dos 
que ata o de agora se ocupaban 
en exclusiva as persoas e as aso-
ciacións voluntarias”.

A día de hoxe xa están sinali-
zadas e xa se instalaron casetas 
de alimentación na Alameda e 
nas Fontiñas, dúas zonas que 
contan con importantes colo-
nias felinas. O Goberno local vai 
continuar nas vindeiras semanas 
coa implementación da medida 
noutras partes da cidade nas 
que tamén se localizan colonias 
deste tipo.

Para evitar que se poida esvarar 
nas gradas, retiráronse as súas 
xuntas, limpáronse e volvéronse 

emilio v.

laura doce

100.000 euros para obras en infraestruturas 
deportivas nas Cancelas e nas Fontiñas

O Concello sinaliza as colonias felinas e 
dótaas de casetas para a súa alimentación

selar. Xunto a isto, incorporá-
ronse varandas e pasamáns nas 
escaleiras e colocáronse asentos 
para facilitar o acceso e mellorar 
a comodidade.  Ademais, limpou-
se toda a fachada e tratouse con 
resinas para conseguir erradicar 
as humidades en toda a súa es-
trutura. 

Novo equipamento

Paralelamente, no polideporti-
vo das Fontiñas realizouse unha 
actuación moi significativa que 
permitiu actuar en máis de 120 
metros cadrados de superficie. 
Fixéronse obras na zona do ves-
tíbulo e na área de cortaventos. 
Ademais, ao abeiro destas obras, 
habilitouse un novo espazo de-
portivo para a cidade consisten-
te nun ximnasio que se incluíu no 
propio pavillón e ao que se lle 
incorporou acceso aos vestiarios.

O acondicionamento é o resultado das 
accións realizadas nun obradoiro de 

emprego no que traballaron 15 persoas

Esta acción 
inclúese dentro da 

segunda fase do 
Plan de Xestión de 
Colonias Felinas

Na reforma do 
pavillón do

 Monte dos Postes 
investíronse 

200.000 euros 

Indicativo  da presenza dunha colonia

Caseta para a alimentación dos gatos

Presentación do proxecto

A concelleira de Deporte, Noa Morales, durante a visita ás obras

Aspecto que terá o pavillón do 
Monte do Postes tras as obras
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Cos votos favorables de Com-
postela Aberta (CA), PSdeG-P-
SOE e BNG e a abstención do 
PP, Santiago aprobou o seu IV 
Plan de Igualdade que se apli-
cará no termo municipal ata o 
horizontes de 2020. Entre os 
obxectivos deste Plan, sitúase 
o apoio ás mulleres vítimas de 
violencia machista, o impulso á 
inserción laboral das mulleres 
en situación de vulnerabilidade 
e a mellora das súas condicións 

O Catedrático de Economía 
Aplicada da Universidade de 
Santiago presentou, xunto á 
concelleira de Igualdade, De-
senvolvemento Económico e 
Turismo, Marta Lois, as princi-
pais liñas dun estudo sobre a 
posible implantación da taxa 
turística en Santiago, que re-
velan que é algo habitual en 
diversas ciudades europeas. O 
estudo tamén foi presentado 
ao sector en detalle no marco 
do último Consello Municipal 
de Turismo, que tivo lugar o pa-
sado 9 de outubro.

Segundo destaca Marta Lois, 
Santiago está vivindo un gran 
crecemento turístico desde hai 
uns anos, que é previsible que 
continúe dun xeito moi rele-
vante ata o ano 2021. Por iso, o 
Executivo local considera que 
é preciso desenvolver ferra-
mentas que permitan ordenar 
este crecemento, de tal xeito 
que se poidan evitar problemá-
ticas que afectarían ao futuro 
do sector como a masificación 
da Catedral e das súas prazas, 
a excesiva estacionalidade ou 
o peso esaxerado do excur-

sionismo dunhas horas e pouco 
gasto.

Un modelo turístico susten-
table

A concelleira apuntou que, nes-
te contexto de crecemento, o 
obxectivo do Goberno munici-
pal é continuar desenvolvendo 
un modelo de turismo susten-
table e ordenado, compatible 
cos usos locais da cidade, espe-
cialmente da zona histórica. Por 
este motivo, o Concello solici-
tou ao Catedrático de Econo-
mía Aplicada e experto en fis-

emilio v.
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Santiago avanza en materia de igualdade

novas
Un estudo da USC coloca a taxa turística 
como unha ferramenta imprescindible 
para a gobernanza do turismo   

calidade da USC, Luis Caramés, 
que elaborase un estudo sobre 
a implantación da taxa turística 
e Compostela.

O profesor Caramés apunta no 
seu traballo que a taxa turística 
non é ningunha novidade. En 
Francia, unha lei de 1919 xene-
ralizou o seu uso, que comezou 

A principios de outubro presentouse un 
estudo sobre a posible implantación 

desta taxa, realizado por Luis Caramés

a aplicarse uns anos antes en 
municipios con augas termais, 
coa intención de xerar recursos 
para mellorar as infraestruturas 
turísticas.

Berlín, Bruxelas ou Amster-
dam

O estudo evidencia tamén que 

a taxa turística municipal é algo 
habitual noutros países euro-
peos como Italia, onde máis de 
cen cidades a aplican, ou Portu-
gal.  Ademais, urbes como Ber-
lín, Bruxelas, Bruxas, Xenebra 
ou Amsterdam tamén dispoñen 
deste recurso recadatorio.

A análise da experiencia de to-
das estas cidades amosa, segun-
do o estudo de Caramés, que 
a implantación desta taxa non 
repercute negativamente sobre 
o volume de turistas.

Xunto a isto, o traballo con-
clúe que a implantación dunha 
taxa destas características en 
Compostela sería unha medida 
apropiada, sempre que se faga 
dunha maneira proporcionada, 
tendo en conta as diferentes 
tempadas turísticas e os tipos 
de aloxamento e empregando 
tipos moderados. 

Finalmente, o estudo avoga 
porque o proceso de introdu-
ción da taxa vaia precedido dun 
diálogo co sector para amo-
sarlle as razóns que motivan a 
medida e explicarlle que canto 
se recade servirá directamente 
para financiar capítulos vincula-
dos ao turismo.

de traballo. O orzamento total 
da iniciativa supera os 320.000 
euros.

Este Plan de Igualdade 2017-
2020 prevé liñas e áreas de 
actuación para implementar 
políticas que empoderen e vi-
sibilicen ás mulleres. Así, entre 
as súas metas figura dotar ao 
Concello de medidas para in-
corporar a perspectiva de xé-
nero no desenvolvemento de 
políticas locais. Favorecerase o 
benestar das mulleres dende 
unha perspectiva integral, mi-

rando especialmente por aque-
las que estean en situación de 
vulnerabilidade.

O Concello, organización 
de referencia

Por último, o Plan fomentará 
a participación e o acceso en 
igualdade aos ámbitos de par-
ticipación local. Neste marco, o 
Concello deberá ser a organi-
zación referente na aplicación 
dun modelo respectuoso coa 
igualdade no seu plano organi-
zativo. 

O PP abstívose na votación do Plan 
de Igualdade, que tivo lugar o pasado

 mes de setembro
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A renovación da rede do 
transporte urbano é un dos 
principais retos ao que se en-
fronta o Goberno de Com-
postela Aberta, que leva meses 
traballando para conseguir un 
servizo adaptado ás necesida-
des da veciñanza, máis eficiente 
e cun maior grao de fiabilida-
de. A concellería de Espazos 
Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade presentou recen-
temente o novo deseño das 
liñas de autobús, resultado das 
achegas realizadas pola cida-
danía ao primeiro borrador 
elaborado polo departamento 
de Jorge Duarte, e tamén das 
modificacións obrigadas por 
mor dos estudos económicos 
realizados. O novo mapa é a 
base dos pregos do concurso 
para a cobertura do servizo de 
transporte urbano, que se terá 
que resolver ao longo de 2018.

Maior cobertura xeográfica

A principal característica da 
nova rede do transporte urba-
no é que é moito máis simple 
que a actual. Das 22 liñas exis-
tentes pasaremos a 11 no ano 
2020. Polo medio, haberá un 
período de transición na que 
terán que pervivir as catro liñas 
que ata finais de 2019 depen-
derán da Xunta por sentenza 
xudicial.

Pero menos liñas significa un 
empeoramento do servizo? O 
concelleiro Jorge Duarte ven 

explicando nos últimos días 
que o efecto será todo o con-
trario. Na actualidade, moitas 
liñas están solapadas “porque 
non se deseñaron tendo en 
conta un estudo global da rede, 
senón que foron modificadas a 
medida que ían xurdindo no-
vas necesidades”.O concelleiro 
de Mobilidade sinala que, co 
novo deseño, haberá menos 
liñas pero terán unha maior co-
bertura xeográfica, chegando a 
puntos do municipio que ata o 
de agora carecían do servizo.

Das 11 liñas previstas para 
2020, tres serán troncais e te-
rán frecuencias de entre 10 
e 12 minutos. Haberá outras 
tres liñas circulares, unha delas 

a da periferia da cidade histó-
rica coñecida xa como “liña 0” 
e que terá unha frecuencia de 
entre 20 e 30 minutos. O mapa 
complétase con catro liñas ra-
diais, e coa nova liña lanzadeira 
ao aeroporto, que podería ser 
compatible co servizo conce-
sionado na actualidade pola 
Xunta.

Transporte para o rural

Fóra do mapa do transporte 
urbano, a concellería de Espa-
zos Cidadáns, Dereito á Viven-
da e Mobilidade está a deseñar 
un novo servizo de transporte 
a demanda para a zona rural, 

emilio v.

Transporte urbano: por unha 
rede máis eficiente e fiable

que sería xestionado por Tussa. 
Jorge Duarte explica que con 
este modelo “o servizo de au-
tobús poderá chegar a lugares 
nos que non é rendible man-
ter unha liña regular, porque 
son moi poucos os viaxeiros 
que a utilizarían. O transporte 
a demanda sería prestado por 
autobuses máis pequenos que 
cubrirían as rutas nos horarios 
nos que se determine previa-
mente que existe demanda.

Autobuses renovados

Ademais de redeseñar as rutas, 
a nova concesión do servizo de 
transporte urbano deberá no-
tarse na renovación dos auto-
buses que prestan o servizo, e 

que na actualidade están en mal 
estado. O prego contempla a 
renovación de 21 autobuses ao 
longo de 2018, e de seis máis 
en 2020. Ademais, aposta polos 
vehículos híbridos e/ou eléctri-
cos, que no caso da liña peri-
férica da cidade histórica serán 
obrigados. Tamén será obrigado 
que teñan dobre rampla accesi-
ble, manual e eléctrica.

As persoas interesadas en 
ampliar información sobre o 
deseño das novas liñas poden 
facelo a través da seguinte di-
rección online:
http://xeoportal.santiagode-
compostela.gal/visores/bus/

A nova rede de transporte urbano será 
moito máis simple que a actual e 

ofrecerá unha maior cobertura xeográfica

Conseguir unha cidade máis 
accesible, inclusiva e respec-
tuosa co medio é un dos 
obxectivos de Compostela 
Aberta. De aí o entusiasmo 
co que o Concello celebrou 
a Semana Europea da Mobili-
dade cun amplo programa de 
actividades no que colabora-
ron entidades como AMICO, 
Composcleta ou Greenpeace.

Do 20 de setembro ao 1 de 
outubro, leváronse a cabo 
proxeccións de cinema, cele-
bramos o Día Internacional 
sen Coches e o Día da Bici-

cleta, tivemos unha pedalada ata 
o Milladoiro para mostrar que 
outro modelo de mobilidade 
comarcal é posible e amosamos 
a potencialidade dos vehículos 
eléctricos. Tamén repetimos 
unha actividade de enorme éxi-
to o ano pasado: as rutas en ca-
deiras de rodas, para visibilizar 
que Santiago segue sendo unha 
cidade con barreiras, malia a ac-
tuacións exemplares no eido da 
accesibilidade como a reurbani-
zación de Montero Ríos.

Nas actividades organizadas na 
Semana da Mobilidade partici-
paron ducias de persoas, que 
ficaron convencidas de que ou-
tro modelo de cidade é posible, 
e tamén necesario.

redacción

Celebración da Semana 
Europea da Mobilidade

Santiago segue a ser unha cidade con moitas barreiras

Membros do Goberno local participaron na iniciativa

Xuntanza do Pacto pola Mobilidade na que se presentou a rede de buses
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novas

obras financiadas con recursos 
propios e inclúense tamén va-
rios contratos de mantemento 
para rozas e pistas. Tamén se 
destinan 310.000 euros para as 
cubertas de pistas deportivas e 
de padel en Figueiras; 128.000 
euros para a cuberta da pis-
ta polideportiva de Verdía e 
267.000 euros para a segunda 
fase da ampliación da ponte na 
Cañoteira e outeiro de Marro-
zos.

Acción cultural

Tamén se ve incrementado o 
orzamento en políticas culturais 
arredor do 30% que resposta a 
un convenio con XADE para a 
realización de concertos na ci-
dade e prevé o incremento da 
liña de subvencións competiti-
vas, así como a obras no Audi-
torio de Galicia (que suporán a 
renovación das súas butacas).
Tal e como indicou María Rozas, 

Na área de Políticas Sociais 
“existe un incremento dun 
26%” no que se inclúe o Servizo 
de Axuda do Fogar, o incremen-
to das bolsas de comedor e ac-
tividades extraescolares ata os 
600.000 euros, así como obra-
doiros de emprego destinados 
a mocidade. Éstes supoñen un 
incremento do 60% na área de 
emprego, acadando case os 3 
millóns de euros. 

Os obradoiros de emprego son 
un elemento fundamental que 
permiten ofrecer unha oportu-
nidade formativa e laboral aos 
mozos e mozas ao tempo que 
contribúen á mellora do noso 
patrimonio natural e histórico.

O novo contrato do servizo de 
axuda no fogar contará cunha 
dotación orzamentaria que im-
plica duplicar a contía destinada 
no ano 2015. “Isto permitirá”, tal 
e como indicou a concelleira de 
Facenda, “ter un contrato que 
dea resposta a todas as deman-
das do servizo sen que exista 
listaxe de espera e por iso se 
fai un esforzo orzamentario que 
ascende a 1.979.656,25 euros, 

A concelleira de Economía e 
Facenda, María Rozas, presen-
tou recentemente o borrador 
de orzamentos para o vindeiro 
exercicio, cuxa cifra ascende a 
110 millóns de euros e supón 
o orzamento máis elevado des-
de o ano 2009. No marco da 
presentación, María Rozas des-
tacou que “son uns orzamentos 
expansivos, froito do esforzo 
feito en captación de fondos e 
coa mira posta na consolidación 
das políticas públicas e liñas es-
tratéxicas que levamos facendo 
desde o 2015”. 

A proposta de orzamentos de 
Compostela Aberta para o vin-
deiro exercicio é, polo tanto, 
debedora dos exercicios an-
teriores e procura “colocar ás 
persoas no centro da xestión 
institucional e dar resposta ás 
demandas da veciñanza”. Por 
iso, este borrador é froito ta-
mén do proceso de negociación 
“que iniciamos no mes de outu-
bro co PSOE e co BNG e que 
nos permite ter un documento 
orzamentario plural.

As contas do vindeiro ano in-
clúen un incremento no capítulo 
de gastos en todas as áreas, agás 
a destinada ao pagamento de 
débeda bancaria “froito da boa 
saúde económica e do esforzo 
realizado nos anos anteriores, 
que permiten dispor dunhas 
contas saldadas”. Así, pódense 
destinar a servizos públicos os 
créditos que en anos anteriores 
se tiñan que gastar en pagamen-
to de débedas. O capítulo de 
débedas (capítulo 9) redúcese, 
así, un 26,73% e o de xuros nun 
44,26%.

O orzamento de 2018 ten catro 
eixos principais, que pasan polas 
políticas sociais e o emprego, a 
continuidade na aposta polo 
mantemento e o reequilibrio 
territorial, as políticas de acción 
cultural e a Compostela verde.
Políticas Sociais e Emprego

laura doce

unha suba do 51% con respecto 
ao 2016 e do 182% en compa-
ración co ano 2013”.

Reequilibrio territorial e 
mantemento

As contas para o 2018 incorpo-
ran unha suba do 40% en man-
temento, incorporando un novo 
contrato específico de beira-
rrúas que complementará ao 
gran contrato existente para o 
mantemento de viarios. “Trátase 
-segundo Rozas- de continuar 
solucionando o gran déficit que 
existiu en mantemento na cida-
de durante a última década”.

No tocante ao rural existe un 
incremento en comparación 
co ano anterior dun 28% des-
tinando, por terceiro ano con-
secutivo, todos os fondos que 
se reciben do Plan da Deputa-
ción para o rural de Compos-
tela. Ademais, incorporaranse 

“tendo unhas contas expansivas 
e un Concello saneado, semella 
o momento idóneo para reini-
ciar a colaboración do Concello 
na promoción de grandes even-
tos musicais no Multiúsos de 
Sar”. Con esta finalidade con-
sígnanse ata 105.000 euros para 
a promoción de dous o tres 
eventos musicais de dimensión 
internacional.

Compostela Verde

No documento orzamentario 
inclúese unha aposta por facer 
de Santiago unha cidade máis 
verde e sustentable. Por iso se 
incorporan como investimentos 
a reposición do alumeado públi-
co por un importe de 150.000 
euros, a ampliación das illas de 
compostaxe por 47.000 euros 
ou a continuación dos progra-
mas de emprego na contorna 
do Sar para a ampliación das 
sendas verdes.

Investimentos

Tamén se ve incrementado o ca-
pítulo de investimentos nun 2,9% 
ata acadar os 10.330.000 euros 

As cifra ascende a 110 millóns 
de euros, a máis elevada dos 

últimos nove anos

 A concelleira de Facenda, durante a presentación do borrador

Orzamentos 2018: unhas contas expansivas 
para unha Compostela que latexa
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para acometer infraestruturas 
clave da cidade. Así, o Goberno 
de Compostela Aberta destina 
240.600 euros para a intermo-
dal e 491.000 para a EDAR.

Ademais, os investimentos máis 
relevantes están relaciona-
dos coa accesibilidade ou coa 
mellora de instalacións existen-
tes. Así, incorpórase no orza-
mento, cunha contía de 200.000 
euros, un programa de mellora 
de accesibilidade da vivenda 
e case 600.000 euros para a 
primeira fase do Plan Vite, que 
permitirá actuar na rúa Federico 
García Lorca.  A previsión é con-
tinuar investindo no barrio nos 
vindeiros anos ata chegar aos 
2.260.000 euros de orzamento. 

Entre os investimentos en todo 
o municipio destacan a pista de 
skate na Praza da Constitución 
(393.543 euros), o acondiciona-
mento do campo de fútbol de 
Santa Isabel (524.300 euros), 

a mellora da accesibilidade en 
Triacastela (409.745 euros), as 
beirarrúas na rúa de Tambre 
(318.759 euros), o aparcadoiro 
da rúa Altiboia (200.000 euros) 
ou o Smartiago (393.543 euros).

Un borrador plural e expansivo

En definitiva, trátase dun borrador 
de orzamentos coral e expansi-
vo, que destina menos recursos 
ao pagamento de débeda e que 
coloca ás persoas no centro da 
xestión, con investimentos que 
superan os 10 millóns de euros e 
onde se continúa apostando polo 
social, o verde, o cultural, o man-
temento e o rural.

Cifra total dos orzamentos para 2018: 
110 millóns de euros (a maior desde 2009)

incrementos respecto ao exercicio 
anterior nos principais capítulos

O Goberno aposta pola cultura, 
o social, o equilibrio territorial, o 
mantemento e as áreas verdes

políticas sociais:

emprego:

reequilibrio territorial e políticas 
para o rural:

políticas culturais:

investimentos:

+26%

+60%:

+28%:

+40%

+2,9%

Orzamentos 2018: unhas contas expansivas 
para unha Compostela que latexa

Capítulo 1: Impostos Directos
Son aqueles impostos que gravan directamente a propiedade dunha vivenda, 
local,.. (IBI) vehículo; a renda xerada por unha actividade empresarial/comercial 
(I.A.E.) e plusvalías

Capítulo 2: Impostos Indirectos
Grava o consumo. Non se aplica directamente a un contribuínte senón que recae 
sobre o custo dalgún produto ou mercancia, por exemplo, o imposto sobre as 
obras realizadas (ICIO)

Capítulo 3: Taxas e outros ingresos
É un tributo que grava a prestación dun servizo que beneficia directamente á 
persoa interesada como vaos, ocupación de vía pública, licenzas de apertura, 
escolas infantís, Escola Municipal de Música… 

Capítulo 4: Transferencias correntes
Engloba dous conceptos de ingresos.

1.- A participación do Concello nos tributos do estado polo que a nosa ve-
ciñanza contribúe en IRPF, IVE...
2.- As subvencións que nos conceden outras administracións para financiar 
unha actividade ou servizo determinado

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniais
Son ingresos similares aos que ten un particular, que se xeran polas rendas de 
propiedades ou depósitos bancarios 

Capítulo  6: Ingresos por investimentos
Son os ingresos por venda de chan ou outras propiedades

Capítulo 7: Transferencias de Capital
Son os ingresos doutras administracións para financiar investimentos e obras

Capítulo 8: Activos Financeiros
Recolle a venda de accións, as devolucións dos préstamos ou adiantos efectua-
dos aos empregados municipais, etcétera.

Capítulo 9: Pasivos Financeiros
É o crédito que solicita o Concello para financiar os gastos previstos nese exercicio

INGRESOS

gastos

MINI-GUÍA EXPLICATIVA DO ORZAMENTO MUNICIPAL

Capítulo 1: Gastos de persoal
Neste apartado  inclúese toda a relación de postos de traballo do Concello e 
os salarios do funcionariado

Capítulo 2: Gasto corrente
Son os gastos do funcionamento da cidade, iluminación, auga, limpeza, man-
temento, parques e xardíns, alumeado de Nadal… 

Capítulo 3: Gastos financeiros
Correspóndese co pago dos intereses dos préstamos ou créditos solicitados

Capítulo 4: Transferencias correntes
Son as axudas e subvencións que o Concello concede a outras institucións e 
entidades: nominativas, ONG’s…

Capítulo 6: Investimentos reais
O que se coñece comunmente como obras

Capítulo 7: Transferencias de capital
Son as cantidades que o Concello transfire a outras entidades para que poidan 
desenvolver tamén investimentos, é dicir, proxectos de obras onde o Concello 
colabora cunha achega económica

Capítulo 8-9: Activos e pasivos financeiros
Inclúese aquí as operacións coas entidades bancarias
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novas

Dende o pasado mes de se-
tembro a Escola Municipal de 
Música conta cun novo empra-
zamento, compartido co da Es-
cola de Altos Estudos Musicais. 
Con este traslado conseguiuse 
superar un problema de espazo 
e convivencia, existente dende a 
década dos 80, entre esta escola 
e o Colexio Apóstolo Santiago. 

O Goberno de Composte-
la Aberta foi quen de atopar 

Despois dun longo e complexo 
proceso, a municipalización dos 
servizos da ORA e o guindastre 
será unha realidade nos primei-
ros meses de 2018. Tal e como 
viña advertindo o Goberno de 
Compostela Aberta, a empresa 
DOAL demostrou que o seu 
interese non era o de asumir 
o contrato senón unicamente 
reclamar unha indemnización 
económica, que o Concello 
entende, ademais, que non lle 
corresponde.

En maio de 2017, cando o pro-
ceso de municipalización estaba 
en marcha, un auto do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia 
obrigaba ao Concello a adxudi-
carlle o contrato da ORA e do 
guindastre a DOAL. Esta fora a 
segunda empresa clasificada no 
proceso de adxudicación do 
ano 2012, gañado por Setex 
Aparqui, e anulado por sen-
tenza xudicial a finais de 2015. 
Atendendo ao auto, o Gober-
no impulsou a constitución 
dunha mesa de contratación 
que debía resolver o proceso, e 
foi este órgano, do que forman 
parte todos os grupos da cor-
poración, o que resolveu que o 
contrato da ORA e o guindas-
tre non lle podía ser adxudica-
do a DOAL, ante a negativa da 
propia empresa a asumilo. 

A mesa de contratación tíña-
lle remitido un requirimento 
á compañía para reclamarlle 
que manifestara “de forma ine-

quívoca e definitiva a vontade 
de aceptar a adxudicación do 
contrato e de asumir o servi-
zo”, pero a resposta de DOAL 
só aludía á indemnización que 
xa ten reclamada vía xudi-
cial. Así as cousas, a Xunta de 
Goberno aprobou o incidente 
de inexecución da sentenza de 
maio de 2017, remitiulle toda 
a información ao xulgado que 
leva o caso, e acordou conti-
nuar cos trámites para cumprir 
o acordado polo Pleno da cor-
poración municipal: que TUSSA 
xestione directamente a ORA 
e o guindastre.

Ademais, o Goberno de Com-
postela Aberta e a asesoría 

redacción

redacción

Traslado da Escola Municipal de Música

A municipalización da ORA e o guindastre, máis cerca

xurídica do Concello cues-
tionan a solicitude por parte 
de DOAL dunha indemniza-
ción que a empresa cifra en 
700.000 euros. A sentenza de 
maio sinalaba que non había 
lugar a esa indemnización por-
que non concorría ningunha 
causa que impedira que lle 
fora adxudicado o servizo á 
empresa demandante e, de fei-
to, finalmente foi DOAL quen 
non mostrou interese por asu-
mir o contrato. Ademais, de 
ter que existir unha indemni-
zación, a súa contía será fixada 
polo xulgado, en base á do-
cumentación económica e ás 
auditorías elaboradas ao longo 
de todo o proceso.

unha solución satisfactoria 
para ambas as partes e libera 
un espazo moi valioso para o 
Apóstolo Santiago mentres se O Concelleiro de Educación na inauguración do ano académico na EMM

•  Xaneiro de 2012: o Goberno municipal, presidido por Gerardo Conde Roa, 
adxudica o contrato de xestión da ORA e o guindastre á empresa Setex Aparqui. 
A empresa DOAL, segunda clasificada, recorre a decisión pola vía xudicial ao 
entender que se incumpriu o prego de condicións do concurso

•  Setembro de 2015: oTSXG anula a adxudicación a Setex Aparqui porque a par-
cela que utilizaba como depósito dos vehículos retirados polo guindastre non 
cumpría os requisitos esixidos no prego de condicións

• Outubro de 2015: o Goberno de CA acorda a execución da sentenza do TSXG e 
inicia o proceso de análise sobre a conveniencia de municipalizar o servizo ou 
convocar un novo concurso de adxudicación

• Maio de 2016: a Xunta de Goberno solicítalle á empresa municipal Tussa un 
estudo sobre a viabilidade de asumir a xestión directa da ORA e do guindastre, 
despois de que os informes económicos e xurídicos encargados polo propio 
Goberno avalaran esa posibilidade. Modifícase o obxecto social de Tussa para 
que poida prestar o servizo

• Setembro de 2016: o Consello de Administración de Tussa aproba o informe 
de viabilidade que avala que asuma a xestión da ORA e do guindastre. Apoian a 
proposta Compostela e BNG, mentres que PP e PSOE votan en contra

•  Decembro de 2016: o Pleno da corporación acorda iniciar o procedemento 
para que Tussa asuma a xestión da ORA e o guindastre. Volven votar a favor 
Compostela Aberta e o BNG, e opóñense PP e PSOE. Apróbase tamén a constitu-
ción dunha comisión técnica que informe sobre o proceso de municipalización, 
da que formarían parte todos os grupos municipais

•  Abril de 2017: a comisión técnica para a municipalización da ORA e o guindas-
tre remata os seus traballos e acorda levar a pleno a memoria sobre a prestación 
do servizo a través de Tussa

•  Maio de 2017: o Pleno da corporación aproba inicialmente que Tussa xestione 
directamente a ORA e o guindastre, cos votos a favor de CA e BNG, a abstención 
do PSOE e a oposición do PP. O acordo sinala que non se adoptará ningunha 
decisión definitiva ata que se resolva o procedemento xudicial que lle afecta ao 
proceso.  No mesmo mes, unha nova sentenza obriga a adxudicarlle a DOAL o 
contrato

• Xuño de 2017: iníciase o proceso de execución da sentenza que obriga a 
adxudicarlle o servizo a DOAL e constitúese a mesa de contratación a ese efecto. 
O traballo do órgano sofre atrasos porque a documentación presentada pola 
empresa no ano 2012 para optar ao contrato da ORA e o guindastre atopábase 
en poder da xuíza Pilar de Lara, como parte da investigación da Operación Poke-
mon (DOAL é unha filial do grupo VENDEX)

• Decembro de 2017:  a mesa de contratación conclúe que DOAL non ten intere-
se en asumir a prestación do servizo, despois de que a empresa non respondera 
aos requirimentos formulados polo órgano. A Xunta de Goberno acorda comu-
nicarlle a decisión ao xulgado e retomar o proceso de municipalización

amplían tamén as posibilidades 
para a Escola Municipal de Músi-
ca, cunha matrícula en constante 
ascenso. 

cronoloxía
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O pasado 9 de novembro, o 
Goberno de Compostela Aberta 
cumpría outra das demandas his-
tóricas da veciñanza de Santiago, 
desta vez procedente dos colecti-
vos feministas e das asociacións de 
mulleres e abría a Casa das Mulle-
res Xohana Torres. Este espazo 
busca ser un lugar de empodera-
mento e de transformación social 
e pretende traballar en prol dunha 
sociedade igualitaria.

A Casa das Mulleres está situada 
na rúa Bernardo Barreiro e leva 
por nome Xohana Torres, coma 
homenaxe á escritora composte-
lana, referente na poesía feminista. 

redacción

Abre a Casa Das Mulleres Xohana Torres
Un espazo de encontro e empoderamento feminista
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SANTIAGO

AMES

TEO

Os actuais límites do termo mu-
nicipal de Santiago de Compos-
tela son produto da fusión dos 
antigos concellos de Conxo, da 
Enfesta e do propio Santiago. 
Tres municipios conformados a 
partir da reforma administrativa 
impulsada desde 1833, cando 
se aproba a actual división pro-
vincial, en 1834 subdivídense as 
provincias en partidos xudiciais 
e en 1835 complétase a orga-
nización da administración local 
española coa conformación dos 
municipios. Aínda que Galiza 
precisará unha normativa máis 
específica, en 1836, para asen-
tar a constitución dos concellos 
partindo da unión de parro-
quias, unidade básica de división 
territorial que funcionaba ata 
daquela.

Nesta construción do Esta-
do moderno, Compostela era 
identificada como centro neu-
rálxico do Antigo Réxime pola 
súa dependencia da Igrexa. Algo 
que chocaba totalmente coa 
nacente administración liberal-
-burguesa que pretendía, pre-
cisamente, substituír e baleirar 
os vellos centros de poder. Por 
causa disto, e a pesar de ser a ci-
dade galega máis poboada, San-
tiago non se constitúe en capital 
de provincia.

O primixenio concello de San-
tiago serían as parroquias de 
San Andrés, San Bieito, San Fiz, 
San Frutuoso, San Xoán, San 
Miguel, Santa María do Camiño, 
Santa María Salomé, Santa Su-
sana e Santa María de Sar.  A 
maioría delas tamén incluían ter-
ras de ‘Afora’ denominadas así 
inicialmente por estar fora das 
murallas, aínda que no século 
XIX o termo respondía xa non 
exclusivamente ao recinto amu-
rallado senón a cuestións fiscais. 
Así atopámonos con Santa Su-
sana de Afora, cos lugares de 
Santa Marta e o barrio de San 
Lourenzo, San Miguel de Afora 
que no século XX pasaría a ser 
a parroquia de San Caetano, San 
Xoán de Afora, á cal pertencía 
o lugar de Vista Alegre, San Fru-
tuoso de Afora que actualmente 

Os límites de Santiago
coñece santiago

BASTIÁM CARREIRA / 
Eugénio Aldrei

coñecemos 
como San Paio, 
San Andrés de Afora 
que posteriormente 
pasaría ser Santa María da 
Peregrina, San Fiz de Afora 
que comprendería o lugar de 
Amio e que hoxe é a actual 
parroquia de San Lázaro e, fi-
nalmente, Santa María de Sar 
de Afora que incluía a aldea 
do Castiñeiriño que no sé-
culo XX se converterá nunha 
nova parroquia incluíndo outros 
lugares de Sar e de Conxo.

O Concello de Conxo e o 
Concello da Enfesta

O veciño Concello de Conxo 
comprendía as parroquias de 
Conxo, Laraño, Villestro, Figuei-
ras, O Eixo, Aríns, Bando e Ma-
rrozos, ademais das posteriores 
parroquias de Vidán e partes de 
Santa Marta e da, xa menciona-
da, do Castiñeiriño, mesmo par-
te do que hoxe é o Ensanche. 
No lugar de Cornes foi onde 
chegou o primeiro ferrocarril 
galego que uniría Conxo con 
Carril en 1873. Que a estación 
de tren estivera situada en Con-
xo foi, precisamente, un dos 
motivos para que a fusión de 
ambos os concellos en 1925.

En 1962, o aeroporto foi o gran 
motivo da unión co Concello 
da Enfesta que comprendía as 
parroquias da Barciela, Busto, O 
Carballal, Cesar, A Enfesta, Fecha, 
Grixoa, Marantes, Nemenzo, Sa-
bugueira, Santa Cristina de Fe-
cha e Verdía. Un concello rural 
onde a principios do século XX 
tivo especial relevancia o move-
mento agrarista. Desde os anos 
30 foi o emprazamento dun pri-
meiro aeroclube con zonas de 
aterraxe potenciado durante a 
guerra como aeródromo militar, 

e como 
c a m p o 
de concentración de prisioneiros 
políticos que sufriron traballos 
forzados para a ampliación das 
pistas. Nos anos 60 para asentar 
e consolidar o aeroporto é can-
do se produce a fusión dos dous 
municipios.

As fusións do século XXI

A recente crise económica evi-
denciou a necesidade de racio-
nalizar o mapa municipal galego. 
Unha hipótese que no caso de 
Santiago, Ames e Teo abriría a 
posibilidade de adaptar a ad-
ministración local á realidade 
da terceira área urbana galega. 
Nacería un novo municipio de 
379 km² e 145.000 habitantes 
repartidos en varios núcleos 
urbanos e parroquias, e cunha 
poboación flotante de máis de 
200.000 persoas.

A constitución deste concello 
de maior tamaño non significa-
ría un afastamento da adminis-
tración local da cidadanía pos-
to que Santiago, grazas á lei de 
grandes cidades pode subdivi-
dirse en distritos. Estes distritos 
serían unha ferramenta para im-
pulsar políticas de proximidade, 
de participación e descentraliza-
ción con recursos económicos 
propios.

Ao longo dos séculos as for-
mas de asentamento no terri-
torio e organización colectiva 
teñen mudado profundamen-
te, adaptándose, con maior ou 
menor eficiencia, ás necesida-
des de cada época.

Sen apenas documentación e 
cos restos arqueolóxicos dos 
que dispomos, só podemos 
afirmar que nestas terras hai 
presenza de seres humanos 
desde hai milenios. Temos que 
agardar até a Idade Media para 
ter un pouco de luz. A nacen-
te cidade de Santiago, xurdida 
á volta do santuario onde se 
veneraba o Apóstolo, conver-
terase nun núcleo urbano que 
artellará un extenso territorio 
que rematará por conformar a 
antiga provincia de Santiago.

Nun ámbito mais próximo a 
cidade tamén será o eixo que 
vertebre o territorio local. 
Non só dentro das súas mu-
rallas, o espazo propiamente 
urbano, senón tamén na con-
torna rural organizada nas 
“terras de fóra” das parro-
quias urbanas. Cidade e terras 
de fora formarán o Xiro da 
Cidade, o espazo administra-
do polo Concello de Santiago. 
Alén dos limites do Xiro da 
Cidade estendíase o Xiro da 
Rocha, unha xurisdición que 
formaba parte tamén do seño-
río da Terra de Santiago mais 
que carecía dos dereitos e pri-
vilexios da cidade.

A queda do Antigo Réxime 
supuxo un cambio profundo 
na organización administrativa 
da Terra de Santiago. A antiga 
nomenclatura territorial fica-
rá só no ámbito eclesiástico, 
onde aínda hoxe se conserva 
en parte, mais desaparecen 
multitude de xurisdicións e 
señoríos substituídos polos 
concellos, partidos xudiciais 
e provincias. Unha nova divi-
sión liberal de inicio vacilante, 
durante o primeiro terzo do 
século XIX, e con diferentes 
propostas fugaces como o 
Concello de Sar 1820-22, ou o 
Concello de Villestro 1821-23. 

sabías que?
Se os actuais municipios de San-
tiago, Ames e Teo se fusionasen 
poderían formar un Concello de 
Compostela que sería o tercei-
ro de Galiza tanto en superficie 
como en poboación:

1. A FONSAGRADA 438,45 km²
2. VILALBA 379,36 km²
3. COMPOSTELA  379,34 km²
4. LUGO 329,78 km²
5. LALÍN  326,83 km²

1. VIGO 292.817 hab
2. A CORUÑA 243.978 hab
3. COMPOSTELA 145.020 hab
4. OURENSE 105.893 hab
5. LUGO 98.268 hab

Durante todo o século XX a fu-
sión de concellos foi unha tónica 
xeral, sobre todo na contorna das 
cidades, así:

• Vigo en 1904 fusionase con Bou-
zas e en 1941 con Lavadores

• A Coruña en 1912 fusionase con 
Oza

• Vilagarcía en 1912 fusionase con 
Carril e con Vilaxoán

• Ferrol en 1940 fusionase con Se-
rantes

• Pontevedra en 1942 fusionase con 
Xeve e en 1960 con Ponte Sampaio

• Ourense en 1943 fusionase con 
Canedo

as orixes
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