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“Non queremos que a zona
histórica se converta nun
parque temático”

ReVive Santiago
Os 12,5 millóns de
euros do Programa
ReVive Santiago (10
millóns de fondos
europeos e 2,5 de
fondos municipais)
permitirán poñer en
marcha accións para
termos unha Compostela máis accesible, inclusiva e patrimonial.

Remunicipalización da ORA
e do guindastre
Despois dun longo e complexo
proceso, desde o 15 de xuño a
empresa municipal Tussa xestiona directamente a ORA e o guindastre. Os dous servizos funcionan con absoluta normalidade,
demostrando que erraban os que
predicían o caos.

Retos pendentes

Marta Lois,
concelleira

O alcalde da cidade, Martiño Noriega, reunirase co presidente da
Xunta o vindeiro 17 de outubro.
A reunión, solicitada polo rexedor, abordará os retos pendentes
da cidade. O financiamento, as
infraestruturas e equipamento,
o rural, as políticas sociais ou a
gobernanza do turismo marcarán
a axenda desta reunión.
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No foco
ReVive Santiago: por unha Composte
Paula S.
A finais de 2016 chegaba ao
Pazo de Raxoi a confirmación
de que a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible
Integrado de Santiago era unha
das seleccionadas polo Ministerio de Facenda para recibir
fondos europeos FEDER do
Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020. A
EDUSI presentada polo Goberno de Compostela Aberta, e
que desde a oposición chegaron a definir como “chapuza”,
era merecente de 10 millóns
de euros, a cantidade máxima
á que podían aspirar as cidades do tamaño de Compostela. Despois da selección, foi
preciso un longo proceso administrativo para que nos próximos meses aquela estratexia
se transforme en feitos. Por iso,
neste 2018 bota a andar o programa ReVive Santiago.
Os 12,5 millóns de euros do
Programa ReVive Santiago (10
millóns de fondos europeos
e 2,5 de fondos municipais)
permitirán poñer en marcha
accións para termos unha
Compostela máis accesible, inclusiva e patrimonial. Para iso,
na estratexia incluíronse actuacións para rexenerar os barrios
con maiores demandas e os
seus espazos públicos, fomentar a mobilidade urbana sostible, recuperar e poñer en valor
o patrimonio natural, histórico,
arquitectónico e cultural; e fomentar a eficiencia enerxética.
Unha Compostela máis accesible para toda a cidadanía, sen
barreiras arquitectónicas, con
espazos públicos pensados para
as persoas, e na que os modos
brandos de transporte teñan
prioridade sobre os coches.
Esa é unha das prioridades do
programa ReVive Santiago. Por
iso, o Concello financiará cos
fondos europeos a elaboración
do Plan de Accesibilidade Universal e do Plan de Mobilidade

Urbana Sostible. Tamén se
incluíu na estratexia o estudo
da reordenación de espazos
coma o Restollal, o Cruceiro
da Coruña ou a Avenida de
Xoán XXIII, nos que na actualidade teñen prioridade os
coches sobre os peóns.

O Programa
ReVive propón
espazos
públicos para
as persoas
Os barrios no centro da
acción política
O programa ReVive Santiago
permitirá que os barrios tradicionalmente esquecidos volvan
ao centro da acción política, e
por iso parte dos fondos europeos destinaranse a actuacións
longamente demandadas como
a reurbanización de Castrón
Douro ou a mellora de Batalla
de Clavijo. Na liña da “Compostela Inclusiva”, a estratexia
prevé a posta en marcha de
programas

Toda a información deste programa pode consultarse en www.revivesantiago.cl

de promoción do emprego,
accións de dinamización económica nos barrios, e campañas
de fomento do pequeno comercio. Tamén se financiará cos
fondos europeos a creación do
Centro Municipal de Atención
Integral ás Persoas sen Fogar, a
elaboración do Plan de Igualdade ou o reforzo da Casa das
Mulleres Xohana Torres.

O Goberno de Santiago quere
poñer en valor o seu patrimonio, máis alá da zona histórica.
No programa ReVive incluíronse actuacións nesa liña, coma o
acondicionamento das sendas
peonís do río Sar, a restauración da contorna do Sarela, e
a rehabilitación de elementos
etnográficos vinculados aos
ríos. Os fondos europeos da
EDUSI tamén permitirán

acondicionar o interior do Castelo da Rocha, mellorando as
condicións de seguridade para
os visitantes.
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ela accesible, inclusiva e patrimonial

Intervenición de María Rozas

Martiño Noriega pechou o acto de presentación

Accións máis destACADAS do ReVive
Un centro pioneiro para a atención ás persoas sen fogar
Un dos proxectos máis innovadores do programa ReVive Santiago é a creación dun Centro Municipal de Atención
Integral ás Persoas sen Fogar, orzamentado nun millón de euros. Ata hoxe, Compostela non conta con ningún
centro para estas persoas que estea aberto en horario nocturno, salvo o albergue de Xoán XXIII, que só permite
estancias de dez días a un mes. O Centro Municipal estará localizado no edificio que actualmente alberga o Centro de Interpretación Ambiental de Belvís e ocupará tamén un inmoble ruinoso da mesma parcela. O obxectivo é
que o Centro Municipal de Atención Integral ás Persoas sen Fogar empece a funcionar no ano 2020.

Patio de Madres e Castrón Douro:
unha reurbanización urxente
O ReVive Santiago non é un programa estritamente de obras, pero o Goberno de Compostela Aberta entendeu
que algunhas actuacións eran necesarias para paliar débedas con determinadas zonas da cidade. Unha delas é a
rúa de Castrón Douro e Patio de Madres, que viña pedindo a berros unha reurbanización. Á primeira fase destas
obras vaise destinar 1,5 millóns de euros, o 80 por cento procedente de fondos europeos FEDER.

A promoción do emprego e a Compostela Verde que van da man
O Concello de Santiago ten en marcha un ambicioso proxecto de modernización, a través da implantación da administración electrónica. O programa ReVive Santiago tamén inclúe accións relacionadas con esa liña de traballo,
ás que se van destinar 1,8 millóns de euros. Nese importe global prevense cinco liñas de traballo: a creación dun
novo portal web e dunha intranet municipal; a implantación dunha nova infraestrutura de telecomunicacións; a
subministración dunha nova infraestrutura de servidores, a renovación dos postos de traballo informatizados do
Concello de Santiago, e a posta en marcha dun sistema de dixitalización certificada e xestión documental.
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novas
O Ministerio de Transición Ecolóxica desbota
a localización do Souto para a futura EDAR
redacción
O Ministerio de Transición Ecolóxica desbotou definitivamente
o proxecto da EDAR do Souto, e asume o compromiso de
viabilizar a localización alternativa da Silvouta, que defende o
goberno municipal. Así o confirmou recentemente o director
xeral da Auga do Ministerio de
Transición Ecolóxica, Manuel
Menéndez, nunha xuntanza
mantida co alcalde de Santiago,
Martiño Noriega, e co concelleiro de Medio Ambiente, Xan
Duro.
O rexedor explicou ao remate
da xuntanza, celebrada en Madrid, que “o Ministerio non vai
impoñer unha localización que
foi desbotada por acordo do
Pleno da Corporación, e a partir de agora todas as enerxías
vanse concentrar en viabilizar a
opción da Silvouta”.
Intercambio de información
Nesa liña, nas próximas semanas, “o Concello e a Dirección
Xeral de Augas traballarán no
intercambio de información
para elaborar un documento ambiental inicial, o primeiro
paso para que a nova EDAR de
Santiago se constrúa na mesma
localización que a actual depuradora da Silvouta”.

Xuntanza en Madrid

O alcalde e o concelleiro de Medio Ambiente reuníronse recentemente en
Madrid co director xeral da Auga para abordar esta cuestión
Un pouco de historia

Compostela ten un grave problema de depuración das augas
do Sar dende hai décadas. A
actual EDAR da Silvouta xa naceu practicamente obsoleta e
vimos falando da nova estación
depuradora dende os tempos
de Isabel Tocino como ministra.
A situación, xa complexa, agraNa reunión, o director xeral da vouse cando Conde Roa reubiAuga tamén se amosou dispos- cou a depuradora nunha zona
to a tramitar o estudo de im- de alto valor ecolóxico como é
pacto ambiental simplificado, o Souto.
tal e como viña defendendo o
goberno local. A maiores, con- Ao goberno municipal de Comfirmouse que o prazo para a postela Aberta non lle gustaba
xustificación dos fondos euro- o emprazamento escollido por
peos remata a finais de 2023, Conde Roa polo seu impacto
“dous factores positivos dende ambiental e económico. Pero
o punto de vista económico”.
en maio do 2015 atopouse cun
proxecto de feitos consumados
Mentres tanto, o Partido Po- e cunha posición minoritaria na
pular segue amosando a súa negociación co Estado e a Xunoposición a unha proposta máis ta, ambos con goberno do PP,
racional, económica e ecolóxi- que se negaron a estudar outras
ca. Unha proposta que concita propostas, a espada de Damoo apoio do resto de forzas da cles dunha multa millonaria e
Corporación, de colectivos ve- a nova perda de fondos eurociñais e ecoloxistas como a Pla- peos.
taforma en Defensa do Sar e de
concellos afectados como é o Nesa situación o goberno de
caso de Ames.
Compostela Aberta optou ini-

cialmente polo que considerou
o mal menor: tentar introducir
melloras técnicas no proxecto
do Souto que reduciran o impacto ambiental e económico e
conseguir un convenio económico máis xusto.
Proposta alternativa
Pero co tempo, Compostela
Aberta reformulou este posicionamento e decidiu rexeitar a
proposta para a EDAR no Souto. Ao día seguinte desta votación no Pleno, Martiño Noriega
e Xan Duro presentaron unha
proposta alternativa que aproveitaba traballo feito durante
dous anos e que contaba co
aval da USC.
A proposta presentada por
Compostela Aberta pasa por
substituír por fases a actual depuradora da Silvouta por unha
tecnoloxía máis moderna, ocupando menos espazo e con
moito menor impacto económico e ambiental que a do Souto.
Aquí podedes ver unha comparativa entre os proxectos da
EDAR no Souto e alternativa

que presentamos: (gráfica supe- ter posto esta metodoloxía por
rior)
riba da mesa, algo que foi posible grazas ao asesoramento dun
Tecnoloxía moderna e pio- equipo experto da USC.
neira
Malia ser pioneira, esta tecnoA tecnoloxía empregada nes- loxía está a espallarse moi rata proposta, o tratamento de pidamente polo mundo con 39
granulación aerobia de lamas, é depuradoras funcionando ou
unha tecnoloxía moderna e pio- en construción. Na Península
neira de uso moi recente, aínda existen dúas en Portugal –a de
que todo apunta que será he- Faro é un bo exemplo– e hai
xemónica nos próximos anos. outras en países de clima atlánO certo é que de non terse tico similar ao de Galicia como
retrasado tanto a construción Irlanda, Reino Unido e tamén
da depuradora non poderiamos Holanda.
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O alcalde reunirase con Feijóo para
abordar os retos pendentes de Compostela
Emilio V
O alcalde de Santiago, Martiño
Noriega, reunirase co presidente da Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, o vindeiro 17 de outubro. A reunión chega logo de
que o rexedor compostelán
lle remitirá unha carta ao titular da Xunta para solicitarlle a
celebración dunha xuntanza “na
que facer balance da relación
institucional entre Concello de
Santiago e o Goberno galego, e
na que repasar os asuntos que
lle afectan á Compostela e que
son competencia autonómica”.
Na súa misiva, Martiño Noriega lembrou que o seu último
encontro con Alberto Núñez
Feijóo tivo lugar en marzo de
2017, “ao pouco de iniciarse a
lexislatura galega, e cremos que
toca analizar as cuestións pendentes e aquelas nas que se
teñen dado importantes pasos
nos últimos meses”.
O alcalde explicou que “queremos poñer sobre a mesa novos
horizontes e novos proxectos
para a capital de Galicia”. Neste

que queremos procurar financiamento, tamén autonómico”.
Ademais, o alcalde levará á reunión co presidente da Xunta “o
ofrecemento duns terreos anexos ao Hospital Clínico para a
construción dun novo parking
que solucione os problemas
históricos do CHUS ao respecto do aparcamento”.
En canto á futura residencia de
maiores de Fontiñas, Martiño
Noriega amosouse convencido de que en breve “quedará
asinado o convenio coa Consellería de Benestar Social para
Xuntanza entre o alcalde de Santiago e o presidente da Xunta celebrada en marzo de 2017 o desenvolvemento do proxecto”.

Martiño Noriega vai tratar co presidente da Xunta cuestións
relacionadas co financiamento da capitalidade, as políticas
sociais, o rural ou a gobernanza do turismo, entre outras
marco, Martiño Noriega abordará co presidente da Xunta
cuestións relacionadas co financiamento da capitalidade, “que
seguimos considerando insuficiente”, as infraestruturas e os
equipamentos, as políticas sociais, o rural e o medio ambiente, e a gobernanza do turismo,
“un debate que abrimos no seu

momento e que consideramos
que segue sen estar resolto”.
Novas propostas
O alcalde salientou tamén que
é a súa intención “informar
persoalmente ao presidente da
Xunta do novo escenario aberto en relación á futura EDAR

Desbloqueo de cuestións

O alcalde tamén salienta antes
da xuntanza “os pasos dados
de Santiago, despois de que para desbloquear moitas cueso Ministerio para a Transición tións que arrastraba Santiago
Ecolóxica desbotara definitiva- desde hai anos, e para as que
mente a localización do Souto”. houbo colaboración institucional tanto coa Xunta como co
Entre as propostas novas que Goberno do Estado, como a
tratará con Alberto Núñez Fei- construción da intermodal, a
jóo, o alcalde referiuse á Cidade conexión coa AP-9, a construda Raqueta, “para a que xa te- ción da variante de Aradas ou
mos un anteproxecto, e para a o enlace orbital”.

Tres anos de Goberno de Compostela Aberta
O pasado sábado 16 de xuño
foi momento de celebración en
común, pero tamén de facer un
exercicio de memoria, ao se cumprir #3anosDeGobernoCA. Celebrámolo co orgullo do traballo
feito dende un espazo xeneroso,
comprometido e fraterno e ta-

mén dende a autocrítica polos
erros cometidos e o traballo que
queda por facer. Nestes tres anos
escribimos un relato de capital do
país que é vangarda contra as violencias machistas, con humildade
e sen paternalismos. Velaquí algunhas imaxes da conmemoración!
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ENTREVISTA
MARTA LOIS concelleira de DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

“Imos redirixir a estratexia de emprego
cara a maiores de 45 anos e parados e
paradas de longa duración”
A concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo de Compostela salienta, nesta entrevista concedida ao Viso, as liñas
prioritarias de actuación do departamento que dirixe. Unha delas, a da planificación turística, debe facer fronte ao reto que supón conciliar unha cidade para visitar cunha urbe para residir. Un debate que é común a outros puntos xeográficos que, coma Compostela, rexistran unha gran presión turística.
moza, nun tempo no que pasamos a de 1 a 3 millóns de euros.
O ano que vén imos redirixir a
nosa estratexia cara a maiores
de 45 anos e parados e paradas
de longa duración. Neste marco, imos presentar o programa
POEFE (Programa Operativo
de Emprego e Formación), para
tratar de conseguir catro millóns de euros de orzamento.
Xunto a isto, estamos apostando pola contratación de persoas desempregadas a través
de iniciativas municipais como a
Cal é a taxa de inclusión la- Iniciativa Urbana Sostible.
boral que posúen estes proQue folla de ruta segue o
gramas de emprego?
Concello de Santiago no
A taxa de éxito supera o 40%, eido laboral?
aínda que esta porcentaxe debe
manterse a partir dos seis me- Seguimos a Estratexia polo
ses, no que se denomina taxa Emprego aprobada pola Mesa
polo Emprego a finais de 2015,
de inclusión a medio prazo.
e que incorpora medidas por
Ademais dos dirixidos á xen- valor de 12 millóns de euros
te nova, hai algún programa para o período 2016-2020.
Nese ente están representados
para maiores de 45 anos?
os principais axentes sociais da
Como dicía antes, temos catro cidade: Universidade, sindicatos,
programas dirixidos a xente Cámara de Comercio, Plataforde fondos europeos e estatais e orientámolos a formar
e insertar no mundo laboral
á poboación máis nova. A día
de hoxe temos catro programas activos, dotados con máis
de dous millóns de euros e
que están cubertos por uns
400 mozos e mozas. Ademais,
queremos impulsar un centro
tecnolóxico para fomentar a
creación de emprego de calidade, dentro do programa ReVive-Edusi Santiago.

laura doce
Que se pode facer desde
un Concello para diminuír a
taxa de paro?
Non somos as administracións
locais as que temos as competencias propias en materia de
emprego. A resposabilidade é
da Xunta. Desde Galicia estamos á cola do Estado no ámbito do emprego e precísanse
medidas claras a favor da igualdade salarial, melloras na conciliación e apostar por un modelo
de emprego non precarizado (e
con dereitos). Dito isto, dende
Compostela levamos tempo
facendo unha aposta decidida
por optimizar a situación das
persoas en desemprego, cos
esforzos postos nos mozos e
mozas como poboación específica prioritaria.
Ademais, dende a Axencia Local de Emprego (emprazada no
CERSIA) desenvolvemos programa de titorización, consultas
e seguemento laboral, xestionando arredor de 700 postos
de traballo ao ano.
Que programas se están levando a cabo dentro desta
pouca marxe de manobra
que ten o Concello?
Os dous últimos anos fixemos
un gran esforzo na captación

Fomentar a
igualdade é un
dos eixos de
acción principais
do departamento
que dirixe Marta Lois

Os dous últimos
anos fixemos un
gran esforzo na captación
de fondos europeos”
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A concelleira,
na sede do Cersia
en San Lázaro

ma polo Emprego, Asociación
de Empresarios do Polígono do
Tambre e Asociación Hostalería Compostela. A día de hoxe,
temos cumprido máis da metade das actuacións previstas no
noso plan de emprego. Así, neste eido investimos en 2017 un
total de dous millóns de euros
e temos a previsión de investir
no ano en curso preto dos catro millóns máis.
Están a ser útiles os polígonos industriais da cidade na
contratación e dinamización
laboral?
Deberían selo. Unha industria potente tradúcese nunha
mellora da competitividade
da cidade e, tamén, laboral.
Santiago é un municipio moi
centrado no sector servizos
e precisa incrementar o seu
peso industrial. Por iso, desde
o Concello nos implicamos na
reindustrialización de Santiago,
algo fundamental para acadar
a diversificación económica de
Compostela. Neste sentido, asinamos un Acordo para a Reindustrialización do Polígono do
Tambre co IGVS, co IGAPE, coa
USC, coa Cámara de Comercio
e coa Asociación Área Empresarial do Tambre. Tamén impulsamos accións de formación,
mellora da competitividade e
cooperación económica, dedicando a este labor un orzamento de máis de 150.000 euros
por ano. Por outra parte, dende a área de desenvolvemento
económico tamén levamos a
cabo importantes iniciativas en
materia de economía social e
proxectos vinculados á economía circular co fin de mellorar
o modelo produtivo de cidade.

Iniciamos unha campaña de sensibilización
contra as vivendas ilegais de uso turístico”
Magnitudes máis relevantes da Concellaría de
Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo
• Axencia Local de Emprego
• 38.000 persoas usaron o servizo en Santiago e Comarca
• 2.700 altas en 2017
• 450 postos de traballo xestionados en 2017

• Foros de Emprego
• 3.616 persoas asistentes
• 148 postos laborais xestionados
• Máis de 1.000 persoas participantes nas accións formativas

importante non é canto mais
mellor: o “turismo a granel”
destrúe o destino e baixa a
calidade das experiencias. Levamos tres anos reclamando
unha taxa turística que nos
permita ter recursos para coidar a cidade e promocionar os
nosos espazos verdes e patrimoniais fora da tempada de
verán. Suporía unha pequena
achega económica dun euro ou
euro e medio das persoas visitantes para, con eses recursos,
ofrecer mellores servizos, coidar a cidade e programar eventos potentes en tempada baixa.

• Cersia
• 50 entidades usan o CERSIA para accións de fomento do emprego
• Elaboración do primeiro catálogo de Economía Social
• Posta en marcha Xornadas de Economía Social

• Turismo
• Pernoctacións na cidade en 2017: 1.373.491
• Pasaxeir@s no aeroporto en 2017 2.510.740
• Peregrin@s no Camiño en 2017: 278.232

Outra das áreas que dirixes
é o turismo. Cales son os retos que se propoñen neste
eido en Compostela?
O turismo supón un fenómeno transversal de gran impacto en Compostela, pode ser
abordado como un fenómeno
económico pero tamén como
un fenómeno social e cultural.
Precisamos apostar pola gober-

nanza do turismo onde se establezcan mecanismos de coordinación.
Un modelo de turismo sustentable e de calidade que asuma
que a cidade que é boa para
vivir será unha cidade mellor
para visitar. Por iso, dende que
chegamos ao goberno, levamos
dicindo que hai que apostar por
un deseño de turismo onde o

En Santiago existen preto de
1.000 pisos sen regularizar.
É outro dos grandes retos do
mandato en materia turística?
Está claro que é outra das prioridades que temos, xa non só no
eido turístico, senón como cidade. Cambian os usos comerciais
e redúcese o comercio de proximidade pensado para as persoas que viven no barrio. O que
fixemos ata o de agora foi unha
diagnose exhaustiva e detectamos que nos últimos dous anos
hai un preocupante incremento
destes pisos irregulares, sobre
todo na améndoa. Este fenómeno encarece moito o prezo da vivenda, sobre todo na
zona histórica, e incrementa a
problemática da xentrificación.
É dicir, da substitución de poboación local por turistas. . Dos

1.000 pisos que indicabas, máis
de 500 están no casco vello.
Como se pode solucionar
este problema nun momento no que as plataformas,
tipo Airbnb están acadando
cada vez máis éxito?
No verán iniciamos unha campaña de concienciación sobre
estas vivendas ilegais de uso turístico e tamén iniciamos expedientes sancionadores contra
os mesmos. En calquera caso
é a Xunta de Galicia, porque
ten a competencia, a que debe
sacionar estas vivendas sen regularizar.
En materia aeroportuaria o
Concello de Santiago, conxuntamente co da Coruña,
presentou unha proposta
dirixida a coordinar os tres
aeródromos galegos. Que
diferencia esta proposta do
Comité que existe a día de
hoxe?
O Comité de Rutas, despois de
oito anos, non está a cumprir
os obxectivos para o que foi
creado. Nesa xuntanza interpelamos de maneira clara á Xunta de Galicia, que é quen ten
que coordinar os aeroportos e
apostamos porque exista unha
achega a un fondo común por
parte dos concellos, Xunta e
Deputación, para apostar definitivamente por lóxicas de cooperación e non de competencia.
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opinión
Natalia paleo mosquera Autora do libro: as políticas municipais de xénero en españa. o caso dos municipios galegos. edicións laiovento. 2018.

Cara a unhas políticas municipais de xénero transformativas en Galicia
A investigación que se presenta neste libro, entre outras cuestións, ofrécenos algunhas claves
sobre as que xiran os retos para poder levar
a cabo unhas políticas de xénero municipais
transformativas.
No ano 2010, aproximadamente tres de cada
catro concellos galegos estaban levando a
cabo políticas para promover a igualdade entre
mulleres e homes e identificábanse tres tipos
de institucións municipais vinculadas a estas
políticas: as concellerías e/ou áreas da muller
ou igualdade, presentes nun 35% dos concellos, os centros de información das mulleres
nun 28%, e os consellos de participación de
mulleres nun 7%.
Un dos primeiros retos para poder deseñar
unhas políticas de xénero transformativas ten
que ver coa consolidación destes organismos
de igualdade. Especial importancia ten a existencia dunha concellaría específica para o desenvolvemento destas políticas, con orzamento
suficiente e cun persoal estable, formado e especializado en materia de xénero.
Superar o enfoque asistencialista
Tamén resulta imprescindible superar o enfoque exclusivamente asistencialista dos CIM.
Desta maneira, ao analizar os perfís profesionais destes centros, viuse que predominaban
claramente os vinculados coa asistencia e atención, mentres que a figura da axente de igualdade, un perfil profesional que naceu coa fin
de deseñar, xestionar e avaliar as políticas de
xénero, apenas tiña implantación.

Iolanda Rei Voceira de Compostela Aberta

Así mesmo, é preciso superar a fenda que
se detecta entre o territorio urbano e rural
en canto á presenza destes organismos.
Debe garantirse que todas as mulleres galegas, vivan no municipio ou parroquia na
que vivan, teñan acceso á información sobre os seus dereitos e os recursos dispoñibles, e por suposto atención e asistencia
especializada.
Crear estruturas de participación
Queda tamén aínda un longo recorrido
por realizar no ámbito da participación das
mulleres. Deberase continuar creando estruturas de participación de mulleres e tratando de superar ademais algunhas das eivas que se teñen detectado cos consellos
de mulleres que xa teñen unha traxectoria,
como son por exemplo o seu funcionamento ríxido ou o nesgo nas mulleres que
participan.
No ano 2010, a maior parte dos concellos
que estaban realizando políticas de xénero
non perseguían transformar os roles de xénero. Así, unicamente un 25% dos concellos se identificaban con este obxectivo. A
maioría dos concellos, en torno a un 61%
tiñan como obxectivo principal promover
a presenza das mulleres en todos os ámbitos. Por iso, un segundo reto para que
as políticas municipais de xénero poidan
ser transformativas será necesariamente que teñan como obxectivo primordial
modificar as estruturas sociais e os roles
tradicionais de xénero, que continúan re-

producindo e perpetuando as desigualdades
de xénero.
Perspectiva de xénero
Este obxectivo transformador deberá materializarse ademais en actuacións especificas
no ámbito municipal. Así, na lexislatura analizada, eran moi poucos os concellos galegos que estaban levando a cabo actuacións
vinculadas á aplicación da transversalidade de xénero nas políticas municipais. Por
exemplo, case non se incluía a perspectiva
de xénero no deseño dos orzamentos municipais ou se realizaban accións formativas en
materia de igualdade de xénero dirixidas ao
persoal municipal.
Doutra banda, case a metade dos concellos
galegos non estaban levando a cabo actuacións relacionadas coa promoción da corresponsabilidade no ámbito privado e/ou cunha
nova organización dos tempos.
Finalmente, neste estudo, tamén quedou
patente que nos concellos con gobernos
de esquerda e nos cales o movemento de
mulleres e feminista estaba presente había
máis probabilidades de que as políticas de
xénero fosen transformativas.
Así, a construción de alianzas concretas entre os movementos feministas e os gobernos
municipais que teñen unha axenda feminista,
é outro dos retos imprescindibles para poder avanzar cara a unhas políticas de xénero
transformativas.

Duarte Crestar Voceiro de Compostela Aberta

Avanzar en común
Neste mes de outubro Compostela Aberta cumprirá os seus primeiros catro anos de existencia
desde aquela súa presentación inicial na picheleira Praza do Obradoiro. Unha proposta colectiva da cidadanía de Santiago que naceu como
reacción necesaria para combatir a corrupción
do Partido Popular mais tamén aos acomodados goberno anteriores. Só sete meses despois
de termos nacido, presentámonos e gañamos as
eleccións municipais tendo que exercer desde
aquela a responsabilidade de goberno no noso
Concello. Isto é un feito que evidentemente nos
ten levado a madurar e avanzar como alternativa
política mais que non nos ten mudado na nosa
esencia.
Nacemos como proceso político-social de confluencia de persoas conscientes e comprometi-

das para devolverlle a cidade á xente. Nacemos como confluencia entre a esquerda
partidaria e a esquerda social, entre activistas do tecido asociativo e persoas que
se incorporaban, por vez primeira, á política. Conseguimos levar a praza ao palacio
de xeito integrador e democrático, debatendo e tomando decisións en asembleas
públicas e abertas, ás que poden asistir
todas as persoas que o desexen, sexan ou
non membros de Compostela Aberta.
Case finalizado o mandato municipal,
Compostela Aberta aparece cun claro proxecto de cidade e do Concello que queremos. Unha administración local que xire
ao redor das necesidades reais da xente,
que sexa ferramenta para os de abaixo,

para os máis, que se coloque ao servizo da súa
cidadanía. Un Concello transparente, accesible
e aberto, de todas e de todos e para todas
e todos. Un proxecto de cidade ecolóxica e
social, capital feminista e motor dun país que
queremos construír vivo, galego e universal.
Como pasou con todas as anteriores, a nova
coordinadora de Compostela Aberta ten moito traballo por diante. Tócanos agora afrontar
uns meses nos que a convocatoria electoral
municipal reclamará concentrarmos nela a
nosa actividade principal. Coa mesma ansia de
actuarmos ao servizo da cidadanía e de conseguirmos ser ferramenta para que as políticas
transformadoras continúen avanzando e para
que o Pazo de Raxoi continúe a ter a paredes
de cristal.
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tribuna libre
Daniela Ferrández Pérez presidenta de Amizando

Amizando: en defensa da
transexualidade non estereotipada

A asociación Amizando é
unha entidade centrada
na promoción dos dereitos das persoas trans. Cando unha persoa se asume
como trans, no panorama
galego actual, adoita atoparse con problemas como
a falla de información ou
o nulo acompañamento
por parte das institucións
da Xunta como pode ser o
caso do Sergas. É común,
polo tanto, que veña á
nosa asociación para solicitar información e coñecer
a outras persoas na mesma
situación.
Outra das tarefas de Amizando ten que ver coa promoción de información verídica e non estereotipada
sobre a transexualidade. A
sociedade ten un gran descoñecemento sobre nós, e
cando escoitan a palabra
trans recorren, no seu imaxinario, a un modelo estere-

otipado de home con saia e
tacóns. Hai xente que incluso non sabe que existen homes trans –quizáis por seren
os silenciados por parte dos
medios de comunicación-,
que non fan diferenza entre
a orientación sexual –por
que xénero te sentes atraído ou atraída- e a identidade de xénero –de que xénero te sentes/eres.
E todo isto pasa porque a
nosa realidade, ao igual que
a de gran parte da diversidade humana, aínda non forma
parte nin dos currículos educativos nin das formacións
específicas que se poidan
dar nas distintas profesións. Dende a nosa asociación avogamos por un futuro onde ser trans non sexa
máis importante que a cor
do pelo, onde a sociedade e
as institucións entendan que
existimos. Para lograr isto, a
única solución é que sexa-

mos tratados e tratadas en
igualdade, cos mesmos dereitos que o resto, sen diagnósticos nin enfermidades
ficticias que só responden a
intencións ideolóxicas... só
así, escoitando o que dicimos, outorgándonos os mecanismos para dicilo e creando espazos comúns onde
todas as realidades sexan
benvidas, poderemos ser cidadás e cidadáns de pleno
dereito. Só así poderemos
dicir que a democracia ten
chegado a este país.
O que precisamos
Para isto, precisamos unha
lei de identidade de xénero
–que agora mesmo se atopa en trámite no Congreso
das Deputadas- que elimine o catálogo de enfermidade de todos os aspectos
da vida cotiá nos que se estendeu. Precisamos acceder
á sanidade do mesmo xeito

que calquera usuario, sen
segregarnos en unidades,
sen pasar por psicólogos
ou psiquiatras, e sendo nós
as guías dos nosos propios
procesos. Precisamos un
compromiso do tecido empresarial de que os prexuízos nunca van guiar as
políticas de contratacións,
xa que sufrimos preto dun
90% de paro. Precisamos
visibilidade “da boa”, que
non transmita estereotipos
e conte a nosa realidade
aínda que non venda, aínda que non sexa o morbosa que moitos medios
agardan, aínda que sexa
positiva. Precisamos ser sen
“aíndas”, sen “peros”, sen
miradas, sen berros e sen
seren cuestionadas.
Temos que dicir que somos
moi optimistas e que vivimos
nunha cidade tremendamente aberta, cunhas grandes perspectivas dun futuro

igualitario e que ten ganas
de avanzar cara a igualdade. Unha cidade solidaria,
que saíu ás rúas en 2017
para rexeitar certo bus do
odio que só tiña a intención
de sementar sufrimento. Vímolo o pasado 22 de xuño
cando tanta xente acudiu ao
Orgullo con intención de informarse e intercambiar sorrisos, e vémolo día a día en
tantos colectivos sociais que
contan connosco, que nos
apoian e que fan súa a nosa
loita, igual que nós facemos
nosa a súa. Agardamos que
as sementes deste crecemento sexan regadas con
boas intencións e que cada
vez máis crezamos xuntas,
os colectivos, a sociedade
en xeral, e as institucións
municipais, cara a construción de novos espazos de
diálogo de apoio mutuo, de
defensa duns intereses democráticos e, con todo, dun
futuro igualitario.
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150.000 euros para o financiamento
de procesos e actividades culturais
emilio v.
Recentemente, Branca Novoneyra, concelleira de Acción
Cultural, presentou as bases
reguladoras da convocatoria
aberta de axudas a proxectos e
actividades culturais 2018-2019.
Co obxectivo de fomentar a
autonomía e a consolidación
do tecido cultural da cidade e
paliar a precariedade laboral do
sector, o Concello adxudicará
un fondo cun total de 150.000
euros co que as persoas e colectivos solicitantes poderán
financiar ata o 80% dos proxectos presentados.
A resolución desta convocatoria plurianual prevé dúas categorías de axudas que recollen
as propostas achegadas por
persoas e entidades profesionais e os proxectos de colectivos sen ánimo de lucro.
O orzamento destinado ás
axudas a procesos e actividades culturais 2018-19 triplica a
contía destinada á última convocatoria deste tipo, realizada

redacción

Branca Novoneyra presentou a convocatoria en rolda de prensa

en 2016. Entre os aspectos
salientables das novas bases figura a posibilidade de percibir
un adianto do 80% da axuda
concedida tras a resolución da
concesión para aquelas actividades realizadas en 2018.
Actividades
subvencionables
A convocatoria busca promover actividades culturais e
artísticas de amplo espectro
orientadas a todo tipo de públicos e idades, que respondan

O orzamento triplica á ultima
convocatoria deste tipo
aos criterios xerais de valor
artístico, interese social, innovación, diversidade, redistribución
territorial, desestacionalización
da oferta cultural e traballo en
rede.
Subvencionaranse accións e
procesos de natureza cultural
dirixidos a diversificar a oferta
cultural municipal en calquera

das súas manifestacións. A convocatoria acollerá, así, festivais,
ciclos de programación, actuacións de teatro, danza, circo,
maxia, performance, arte en
acción, concertos, arte sonora,
poesía, audiovisuais, exposicións,
laboratorios e calquera outro
tipo de accións multidisciplinares que se desenvolvan ata o 31
de maio de 2019.

A Administración Electrónica chega a
Santiago para mellorar a vida da veciñanza
emilio v.
Nove da mañá dun venres calquera no Pazo de Raxoi. Un
uxier carrexa ducias de carpetas cheas de expedientes que
deben ser aprobados na Xunta
de Goberno. Once da mañá. O
mesmo uxier volve carrexar as
mesmas carpetas cos mesmos
expedientes para devolvelos ao
seu lugar de orixe. É só unha
imaxe, mais unha imaxe moi indicativa do atraso tecnolóxico
que sofre o Concello de Santiago, en pleno século XXI. E por
iso, unha das grandes revolucións que ten en marcha Compostela Aberta é a implantación
da Administración Electrónica,

Axudar a
mudar o
global dende
o local

cun investimento millonario que
non ten máis que un obxectivo:
mellorar a vida da veciñanza.
A implantación da Administración Electrónica permitirá optimizar a relación coa cidadanía
dun xeito máis que notable.
Calquera veciño ou veciña poderá realizar os seus trámites de

áxil e máis simplificada e, polo
tanto, con menos tempo de
demora para os trámites. Máis
vantaxes para a veciñanza.
Proceso complexo
O proceso é complexo e non
vai ser inmediato. De feito, o
persoal municipal está xa asis-

O investimento previsto é de
case dous millóns de euros
forma telemática e poderá facer
un seguimento dos expedientes
que lle afectan desde a súa casa.
E iso, mentres o persoal municipal traballa dunha forma máis

tindo ás primeiras xuntanzas
informativas para preparar a
implantación da Administración
Electrónica, que será paulatina.
O obxectivo último é dotar ao

Concello dunha plataforma que
inclúa unha sede electrónica, un
rexistro electrónico, un novo
xestor de expedientes e un
arquivo único electrónico. Ao
tempo, actualizaranse os programas de xestión de ingresos
e de xestión de poboación. O
Concello tamén está abordando a actualización do equipamento informático do persoal
municipal, para adaptarse ás
necesidades da nova administración electrónica.
O investimento previsto para a
implantación da administración
electrónica é de case dous millóns de euros e prevese que o
proceso se estenda ata mediados de 2019.

A Xunta de Goberno de Santiago aprobou a finais de agosto a segunda convocatoria de
subvencións de cooperación
ao desenvolvemento, á que
se van destinar 120.000 euros.
Deste xeito, increméntase en
30.000 euros a partida con
respecto á convocatoria do
ano pasado.
O alcalde, Martiño Noriega,
explicou que “o Concello de
Santiago é pioneiro nestas
axudas, dirixidas a proxectos
de cooperación internacional
e que permiten traballar desde o local para mudar o global”.

Destínase
120.000 euros a
axudas ao desenvolvemento
A convocatoria está dirixida
a organizacións non gubernamentais de desenvolvemento
para a realización de proxectos concretos de cooperación en países empobrecidos.
O Concello poderá financiar
ata o 95% do orzamento do
proxecto, ata un máximo de
20.000 euros, 5.000 euros
máis que na convocatoria do
ano pasado.

Acto en Champerico (Guatemala),
nun dos proxectos beneficiados
na primeira convocatoria das
axudas
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Compostela Decide 2019

En defensa
da renda
básica
universal

emilio v.
Entre o 11 de xuño e o 6 de
xullo estivo aberto o prazo
para achegar propostas de cara
ao proceso de orzamentos participativos Compostela Decide
2019. A concelleira de Facenda,
María Rozas, deu conta da posta en marcha da terceira edición
da iniciativa no marco dun proceso que “xa está consolidado,
e que desta vez permitirá que
a veciñanza decida o destino de
1,5 millóns de euros das contas
do próximo ano”.
Un ano máis, o importe total
dos Orzamentos Participativos
repártese entre investimentos
e actividades. Así, destinánse
400.000 euros ao municipio
no seu conxunto ou a propostas que afecten a máis dunha
zona da cidade, 450.000 euros
ás parroquias do rural, “a única
zona que se repite cada exercicio por motivos de reequilibrio
territorial”, segundo lembrou
María Rozas, e 225.000 euros,

redacción
A Concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, presentou a moción elaborada
en colaboración co colectivo
Renda Básica Universal que
Compostela Aberta levará ao
Pleno deste 19 de abril.

respectivamente, a dúas zonas
da cidade.
Áreas incluídas
Nesta edición, as áreas incluídas no proceso Compostela
Decide son os barrios do leste

(San Roque, Bonaval, San Pedro,
Concheiros, Almáciga, A Salle,
Tras Santa Clara, Home Santo,
Belvís, Seminario Menor, A Trisca
e avenida de Lugo) e o noroeste (Galeras, Carme, Casas Novas, Santa Isabel, Salvadas, Vista
Alegre, O Avio, San Lourenzo,

Pombal, Pelamios, Xoán XXIII, A
Estila, O Romaño e A Peregrina). Os restantes 200.000 euros
destináronse a partes iguais a
propostas de actividades para
a mocidade e outras para celebrar durantes as festas do 25 de
xullo de 2019.

O Concello incrementa o orzamento
das bolsas de comedor
laura doce

86.000 euros o do ano pasado.
As bolsas de comedor escolar na modalidade de escaseza
económica serán dunha cantidade fixa de 90 euros mensuais,
salvo que o importe que teña
que aboar a familia sexa menor.
En canto ás bolsas para actividades, serán de 30 euros mensuais, e as axudas para a compra
de material realizaranse nun pagamento único de 60 euros.

O Concello incrementou un
ano máis o orzamento para as
bolsas de comedor, material
escolar e actividades extraescolares, acadando neste exercicio os 586.000 euros. Apóstase,
ademais, pola simplificación dos
trámites para que as familias non
teñan dificultades para optar ás
subvencións.
Trátase de bolsas dirixidas ás
unidades de convivencia familiar con menores escolarizados
en centros de Educación Infantil
e Primaria sostidos con fondos
públicos. Ao igual que o ano pasado haberá dúas modalidades
de bolsas: as que se conceden a
familias con escaseza de recursos económicos, que poden ser
axudas para o comedor, activi-

dades extraescolares ou para a
compra de material escolar; e
as bolsas que se outorgan por
razóns de conciliación da vida laboral e familiar, e que se limitan
ás bolsas de comedor.
Máis orzamento e máis axudas
O orzamento destinado este
ano á convocatoria supera en

Apóstase pola
simplificación
de trámites
administrativos
para optar ás
bolsas

Para optar á bolsa nesta convocatoria só se require presentar o impreso, a fotocopia de
DNI ou pasaporte en vigor, un
impreso de autorización para
consulta nas diferentes administracións de datos persoais,
e os xustificantes de ter feita a
preinscrición ou reserva de praza e de ter reserva de praza nos
comedores escolares.

O colectivo Renda Básica
de Santiago de Compostela
vén traballando en diferentes propostas e iniciativas co
obxectivo de promover un
debate público e a adopción
de acordos para promover a
súa implantación.
Neste senso, o pasado 23 de
xaneiro, o Consello de Europa reclamou por maioría
absoluta a posta en marcha
da Renda Básica Universal en
Europa.
Dende o Grupo Municipal
de Compostela Aberta, en
resposta á iniciativa do Colectivo pola Renda Básica
de Compostela, queremos
apoiar este importante posicionamento, uníndonos á
súa petición de abrir xa ese
debate en profundidade que
se reclama, que pensamos
debería facerse a todos os
niveis institucionais: municipal,
autonómico e estatal.
En palabras de Concha Fernández: “É o momento de facer pedagoxía sobre a Renda
Básica Universal como ferramenta imprescindible no futuro para eliminar a pobreza,
a desigualdade e a exclusión
social.”
Para Manuel López, membro
do Colectivo de Renda Básica
de Santiago de Compostela,
“o actual Estado do Benestar
está colapsando e neste escenario a implantación de RBU
suporía unha revolución e un
cambio de paradigma que
permitiría establecer un novo
contrato social”.
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Agora si, chegou a #ORAdoPúblico
laura doce

abandonar a praza de estacionamento.

Despois dun longo e complexo
proceso, desde o 15 de xuño
a empresa municipal Tussa xestiona directamente a ORA e o
guindastre. Os dous servizos
funcionan con absoluta normalidade, demostrando que erraban os que predicían o caos e
confirmando a seriedade coa
que o proceso de municipalización estivo impulsado e guiado
polo Goberno de Compostela
Aberta.
no, non poderá haber grandes
cambios ata que o novo modeNin sequera na primeira xor- lo estea consolidado.
nada da xestión directa dos
servizos da ORA e do guindas- Nova app
tre se rexistraron grandes problemas, máis alá de incidencias Os usuarios e usuarias da ORA
puntuais que non tardaron máis non notan de momento granque unhas poucas horas en re- des cambios tras a municipalisolverse. En todo caso, aínda zación do servizo. A principal
nos atopamos nun período de novidade ten que ver coa nova
transición e, tal e como se está aplicación para o pagamento
a defender desde o Gober- desde o móbil, que deixou de

Liquidación de Setex

Desde o 15 de xuño, a empresa municipal Tussa xestiona directamente
a ORA e o guindastre en Santiago
ser E-park (vinculada á antiga
concesionaria do servizo, Setex), para ser Moviltik. A app
ten algunhas vantaxes, a máis
importante a posibilidade de
pagar unicamente polo tempo real de aparcamento. Iso é

posible porque, ao contrario
que na anterior aplicación, os
usuarios e usuarias non teñen
que realizar unha carga previa
de diñeiro en ningún moedeiro
virtual, senón que o pagamento
se fai efectivo no momento de

A municipalización da ORA e o
guindastre fíxose efectiva despois de que a Xunta de Goberno aprobara a liquidación do
contrato con Setex, que fora
declarado nulo por sentenza
xudicial. Todas as alegacións da
empresa foron rexeitadas, de
xeito que se entende que Setex deberá indemnizar ao Concello por danos e perdas con
algo máis de 630.000 euros,
mentres que o Concello devolveralle á empresa case 340.000
euros en execución dunha sentenza xudicial de maio de 2016
relativa ao cálculo do canon
variable que percibía a firma.
É dicir, as arcas municipais non
saíron perdendo coa municipalización do servizo, fronte á
mensaxe alarmista que se estaba a lanzar desde a oposición
municipal.

#FreeAbrahamIsaac: avanza o procedemento
xudicial para recuperar as esculturas do Mestre Mateo
emilio v.
O próximo 15 de outubro celebrarase a vista preliminar no
procedemento xudicial aberto
tras a demanda interposta polo
Concello de Santiago contra
a familia Franco, co obxectivo de recuperar as figuras de
Abraham e Isaac que son de
propiedade municipal. Avanza
así o proceso, o primeiro deste tipo ao que se enfrontan os
herdeiros do ditador e que está
abrindo camiño para outras
moitas demandas semellantes
como, por exemplo, a relacionada co Pazo de Meirás.
A asesoría xurídica municipal
prevé que, despois da vista preliminar, o xuízo se inicie antes
de que remate este ano 2018.
O proceso alongouse un pouco máis do previsto por mor da
morte da filla de Franco, Car-

men Franco Polo, xusto no día
no que se lle ía entregar a notificación xudicial que ía dirixida
a ela. Iso obrigou ao Goberno
de Compostela Aberta a localizar aos demais herdeiros e
herdeiras e reiniciar en certo
modo o proceso.

As figuras de Abraham e Isaac
foron esculpidas polo Mestre
Mateo para formar parte do
Pórtico da Gloria. As pezas acabaron en mans do Conde de
Ximonde, a quen o Concello
de Santiago llas comprou en
1948 por 60.000 pesetas. Anos

As figuras de Abraham e Isaac foron
esculpidas polo
Mestre Mateo
para formar
parte do
Pórtico da
Gloria

despois, e sen que obre ningún documento, o Concello de
Santiago agasallou coas pezas á
Familia Franco, nunha visita realizada a Santiago por mor da
preparación do Ano Santo.
Bens de dominio público
O principal argumento da estratexia xurídica do Concello
é que as figuras de Abraham e
Isaac son bens de dominio público e, polo tanto, non se poden ceder, nin vender, nin doar
a particulares ou a empresas.
Nin atendendo á actual lexislación nin á que estaba vixente
desde a República e durante a
ditadura. Por iso, a intención
do Goberno de Compostela
Aberta é que Abraham e Isaac
regresen á Catedral de Santiago, onde teñen o seu espazo
natural, como símbolos da recuperación da dignidade fronte
ao saqueo franquista que aínda
perdura.

Documento notarial da compravenda das figuras do Mestre Mateo

O próximo 15
de outubro
celebrarase
a vista
preliminar
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Supercopa Endesa: unha cita co mellor baloncesto en Compostela

Noa Morales,Valetnín González Formoso, Martiño Noriega, José Miguel Calleja, Miguel Temboury e Raúl López

redacción
O Multiusos do Sar foi o escenario de celebración da Supercopa Endesa 2018, unha
competición que atraeu ata
Compostela a centos de afeccionados ao baloncesto e da
que resultou gañador o equipo
do Real Madrid, que venceu ao
Baskonia por 80 a 73 nunha
trepidante final.

A Supercopa celebrouse en
Santiago logo de que o alcalde,
Martiño Noriega, e o director
xeral da ACB, José Miguel Calleja, asinaran un acordo para o
seu desenvolvemento na cidade. Foi nun acto no que tamén
participaron o presidente da
Deputación da Coruña, Valentín
González Formoso; o director
xeral territorial de Endesa, Miguel Temboury; o presidente do
Monbus Obradoiro, Raúl López,

Celebrouse en Santiago os
pasados 21 e 22 de setembro

equipos. O Monbús Obradoiro
participou como anfitrión.

Durante o acto de presentación
do evento, Martiño Noriega reivindicou que “o baloncesto está
e a concelleira de Deporte, 22 de setembro e trouxo ata no ADN de Compostela”.O
Noa Morales.
ao Multiusos do Sar ao FC Bar- alcalde tamén sinalou que “o
celona Lassa, como campión da empeño en traer a Supercopa
O Monbús, equipo anfitrión Copa do Rei; ao Real Madrid, á capital galega tivo moito que
campión da Euroliga, e ao Kirol- ver co agradecemento que lle
A Supercopa Endesa 2018 cele- bet Baskonia, clasificado a través debemos ao club da cidade, o
brouse nas xornadas do 21 e da Liga Endesa, entre outros Obradoiro, e á súa afección”.

Cara a unha maior participación
cidadá na rede de centros cívicos
emilio v.
A Xunta de Goberno do Concello vén de adxudicar á empresa Ferrovial o servizo de
dinamización e mediación sociocultural da rede de centros
cívicos do Concello de Santiago.
O contrato ten un orzamento
de 1.120.000 euros anuais e
terá unha vixencia de dous anos,
prorrogables por outros dous.
A concelleira de Centros Cívicos, Concha Fernández, sinala
que “a adxudicación do servizo responde a un prego moi

ambicioso e moi estrito, que se
elaborou pensando nas moitas
eivas que viña presentando a
rede de centros cívicos”. Unha
das súas novidades ten que ver
co orzamento “que pasou dos
885.000 euros anuais fixados no
contrato de 2012 aos case 1,2
millóns de euros anuais previstos nesta licitación”.
En canto ás horas de actividades, Concha Fernández apuntou que no prego establecíase
unha contía mínima anual de
32.104 horas de actividades, e
Ferrovial comprometeu na súa
oferta unha ampliación da bolsa

de horas de subcontratación de
4.800 horas. A concelleira destacou que o prego “introduce novas temáticas de actividades nos
centros vinculadas coa participación cidadá, a economía social e
sustentable ou as competencias
dixitais avanzadas”.
Evitar cesións ilegais de traballadores
Unha das cuestións na que máis
énfase puxo o prego da licitación do servizo de dinamización
da rede de centros cívicos foi a
relativa ao persoal. Concha Fernández lembrou que “o obxec-

Concha Fernández destacou que a adxudicación do servizo responde
a un prego moi ambicioso

tivo do Goberno nesta adxudicación era evitar novos casos de
cesións ilegais de traballadores.
A concelleira salientou que “as
precaucións adoptadas non impiden que por primeira vez se
recoñezan os dereitos laborais

dos traballadores e traballadoras do servizo, contemplando
no prego a subrogación de 51
persoas, fronte aos 16 traballadores e traballadoras subrogados na anterior licitación de
2012”.
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O novo contrato do Servizo de Axuda no Fogar
mellora a atención e reduce a listaxe de agarda
laura doce

denominada “de libre concurrencia” onde poden anotarse
as usuarias e usuarios que ben
teñen recoñecida unha situación de dependencia pero que
están en lista de agarda ata que
a xunta conceda máis horas de
atención e tamén aquelas que

O goberno de Compostela
Aberta vén de poñer en marcha un novo contrato do Servizo de Axuda no Fogar, que
supón duplicar o orzamento
que adicou no último mandato
o Partido Popular. Así, a contía
do mesmo ascende a preto de
dous millóns de euros anuais,
que permiten mellorar a atención prestada, duplicar as horas
de atención e reducir a lista de
agarda.
Ademais, nos pregos deste contrato permítese que este orzamento se poida incrementar
ata nun 40% no caso de que
a Xunta de Galicia dea novas
altas de usuarios e usuarias do
servizo. A día de hoxe son 228
as persoas atendidas polo Servizo de Axuda no Fogar, case
cen máis que en 2015.
O contrato incorpora unha serie de melloras que o goberno

Este servizo
atende hoxe
en día a 228
persoas
non teñen o recoñecemento
da situación de dependencia
pero que necesitan o servizo.
de Compostela Aberta considera fundamentais para unha
prestación adecuada do servizo
e entre as que se inclúen un
servizo de camas articuladas,
guindastres con arnés e colchóns antiescaras ou servizos
de podoloxía. Neste servizo

dase atención de carácter doméstico e de vivenda, acompañamento persoal ou atención educativa.
Dende a entrada en vigor deste contrato reduciuse considerablemente a lista de agarda,

prestándose algo máis de 9.000
horas dende xaneiro. Por iso, o
Concello de Santiago solicitoulle a Xunta máis horas de atención para poder incorporar
máis persoas ao SAF. En todo
caso, o Concello conta cunha
modalidade municipal propia

O Servizo de Axuda no Fogar é
unha das prestacións incorporadas no catálogo de servizos
sociais comunitarios elaborado
polo goberno e que está a ser
presentado e explicado pola
concelleira de Políticas Sociais,
Concha Fernández, por todas
as parroquias de Compostela.

Na procura dunha nova dotación para a Lei de Benestar Animal
redacción
O grupo municipal de Compostela Aberta presentou perante
o Pleno do Concello unha moción instando á Xunta a dotar
cos medios e recursos necesarios a Lei de Protección e
Benestar dos Animais de Compañía. Esta moción está promovida pola Asociación Animalista
Libera que, xunto á Fundación
Franz Weber, respalda a posta
en marcha de políticas públicas
para a convivencia responsable
cos animais no país.

Máis de cinco meses despois
da entrada en vigor do texto
legal, constátase que non deixa
de medrar o abandono, nin os
casos de encadeamento continuado e de limitación extrema de movemento que sofren
moitos animais.

Équidos

Tampouco se dá resposta ás ducias de denuncias administrativas
que agardan resposta por casos
de maltrato e crueldade nin se
ten en conta a exclusión do
ámbito de aplicación da Lei dos
équidos, obxecto tamén de prácMalia isto, a Xunta segue a facer ticas específicas de crueldade.
proselitismo electoralista dunha
Lei da que non se responsabi- Por todo isto, Composteliza nin dota cos recursos ne- la Aberta insta á Xunta a que
cesarios, con tan só 100.000€ poña da súa parte os medios
consignados nos orzamentos técnicos e económicos que gapara o conxunto dos concellos rantan efectos reais da lei, máis
galegos.
alá de crear titulares.

Compostela Aberta insta á Xunta a procurar
medios e recursos para o desenvolvemento
deste texto legal
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Martiño Noriega anuncia a súa dispoñibilidade
a repetir como candidato á Alcaldía en 2019
redacción
Martiño Noriega anunciou recentemente perante a Asemblea Xeral de Compostela
Aberta a súa dispoñibilidade
para repetir como candidato á
Alcaldía nas eleccións municipais do 2019. Con esta decisión,
Noriega pretende consolidar o
proxecto renovador iniciado hai
algo máis de tres anos e medio
na cidade.
Noriega expuxo dous motivos
fundamentais para anunciar a
súa candidatura. En primeiro lugar, a necesidade de consolidar
a etapa aberta en maio do 2015
deixando atrás a corrupción do
mandato anterior.
“Nesta etapa multiplicamos o
orzamento para políticas sociais

e para mantemento, facendo esforzos para recuperar o latexo
cultural ou as zonas naturais do
Sar e do Sarela. Tamén desbloqueamos entre todas e todos
infraestruturas das que se levaba anos falando e puxemos
en marcha mecanismos de participación que nos corresponsabilizan a todos”, afirmou.

non asumiron o resultado de
2015. “Sodes imprescindibles
neste camiño de recuperar o
orgullo de cidade e de capitalidade”, aseverou.
Noriega tamén advertiu aos
participantes na asamblea do
traballo que queda por facer.
“Este anuncio non significa en-

O rexedor quere consolidar o
proxecto renovador iniciado por
Compostela Aberta en 2015
Ratificación dun proxecto trar en campaña electoral. Tenecesario
mos moito por facer nestes meses. Buscar solucións cada día a
E por outro lado, o segundo moitos problemas sabendo que
motivo que puxo por riba da quedan moitos máis por resolmesa é a necesidade de que a ver. Pero coa vosa axuda conseveciñanza ratifique un proxecto guirémolo. Sen vós non somos
que foi posto en cuestión por nada. Con vós, podémolo todo”,
moitos poderes fácticos que concluíu.

O Concello achega máis de 300.000 euros ao
mantemento dos centros escolares durante o verán
emilio v.
O Concello de Santiago destinou, durante o verán, unha partida de 313.357 euros para dar
resposta a diferentes demandas trasladadas polos equipos
directivos dos centros docentes emprazados na cidade. Así
o anunciou o concelleiro de
Educación e Cidadanía, Manuel
Dios, nunha rolda de prensa a
comezos do mes de xuño.
Tal e como destacou Dios, á
escola infantil de Conxo desManuel Dios atende aos medios durante asúa visita
Nalgúns centros substituíuse a carpintería
tináronse máis de 25.000. Con
a
o
CEIP
de
Vite
integral de aluminio
esta achega, arranxouse a súa
cuberta, canalizáronse as augas
pluviais no exterior e substituí- de pavimento das terrazas ex- valado de madeira no xardín obras de mantemento por importe de máis de 30.000 euros.
ronse os estores das aulas.
teriores, a substitución e poste- exterior da escola.
Tamén destacan os preto de
rior pintado da carpintería ex22.000 euros que se destinaron
Nas escolas infantís coxestiona- terior ou o pintado da fachada. Infantil e Primaria
á substitución de carpintería de
das co Consorcio de Servizos Adicioanlmente, na Escola Inde Igualdade do Tambre, San fantil Municipal das Fontiñas No caso dos centros de Edu- aluminio no colexio Monte dos
Roque e Tras Parlamento ta- levouse a cabo o pintado de cación Infantil e Primaria, no Postes ou os preto de 17.000
mén se acometeron actuacións varias aulas e na de Meixon- CEIP Lamas de Abade e no que se investiron, polo mesmo
de calado, como a instalación frío-Salgueiriños colocouse un CEIP das Fontiñas realizáronse concepto, no CEIP de Vite.

Xunto a isto, no colexio Apóstolo Santiago instalouse un
novo rocódromo para a práctica deportiva do alumnado e
no CEIP Arquitecto Casas Novoa investíronse 17.000 euros
para a colocación de novo pavimento en varias aulas e para
acometer diversas actuacións
na cociña do centro. Nos colexios Cardenal Quiroga Palacios,
López Ferreiro, Pío XII, Ramón
Cabanillas ou Roxos Villestro
tamén se realizaron actuacións
de mantemento.
Parques infantís
Durante este verán reformáronse tamén varios parques infantís dos centros de Educación
Infantil e Primaria do municipio.
O Concello acometeu igualmente obras de imperbealización no Centro de Interpretación do Medio Rural da Portela.
Ademais, pintouse o Centro
Educativo e de Lecer “María
Miramontes”.
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O Multiúsos do Sar volve ao circuíto dos
grandes concertos, coa actuación de Tribalistas
laura doce
O Multiúsos de Sar será escenario en outubro dun dos tres
concertos que Tribalistas ofrecerá en España dentro da súa
xira europea. O espectáculo
suporá o regreso dese espazo
ao circuíto dos grandes eventos
musicais, unha liña de traballo
que o Goberno local impulsa desde hai meses. O alcalde,
Martiño Noriega, presentou
hoxe o concerto, nunha rolda
de prensa na que tamén participaron os representantes das
empresas promotoras: Vítor Belho, de Nordesía Produccións,
e Mercedes Pérez Sanjurjo, de
Nalgures Produccións.

ano, co Concello como patrocinador e en colaboración con
diferentes promotoras”. O alcalde incidiu na importancia de
“impulsar este tipo de eventos
nos meses da tempada da baixa,
porque poden contribuír a outro dos grandes retos que ten
Compostela, que é o da desestacionalización turística”.

O primeiro concerto nesta
nova etapa que o Concello
pretende abrir no Multiúsos de
Sar estará protagonizado por
Tribalistas. O trío formado por
Marisa Monte, Arnaldo Antunes
e Carlinhos Brown vai iniciar
unha xira de 13 concertos por
Europa, “un ano despois de volver xuntarse e 15 anos despois
de venderen tres millóns de discos”. En España teñen anunciaO alcalde explicou que o da a súa presenza en concertos
Goberno “leva meses traballan- en Madrid, Barcelona e Santiago.
do para que o Multiúsos de Sar
volva ao circuíto dos grandes Tribalistas
eventos, máis alá das competicións deportivas que acolle A música de Tribalistas tivo alde xeito ordinario”. Martiño cance mundial, e alá por 2003
Noriega lembrou que as insta- medio planeta cantaruxaba o
lacións acollerán no mes de se- tema ‘Ja sei namorar’. A xuntantembro a celebración da Súper- za excepcional de tres grandes
copa de España de Baloncesto, como Monte, Antunes e Brown
e avanzou que “a intención é xurdiu de casualidade logo de
que se sucedan os grandes con- que Marisa fose colaborar no
certos nos últimos meses deste disco de Arnaldo do que Car-

linhos era produtor. Alí saltou a
chispa, que só deu como froito
un disco homónimo publicado
en 2002. Nunca se presentaron e nunca fixeron unha xira
grande, pero venderon máis de
tres millóns de discos en todo
o mundo e tiveron cinco nominacións aos Grammy Latinos.
No pasado verán publicaron
este agardadísimo segundo disco, sen título coma o primeiro,
publicado por Universal Music

e en plataformas dixitais por Altafonte. Nel tamén participa en
tres temas o cantor portugués
Carminho. A xira de presentación comeza o 28 de xullo no
Brasil, onde están previstos oito
concertos. Despois, Tribalistas
viaxarán a Europa para visitar,
ademais de Compostela, Lisboa, Porto, Barcelona, Madrid,
Londres, Hamburgo, Basel, París,
Milán e Roma.
Nesta xira tamén tocarán te-

mas do seu primeiro disco,
que se converteron en hits a
nivel mundial, como “Passe em
Casa,” “Velha Infância” ou “Já
Sei Namorar”. O espectáculo
está dirixido por eles mesmos,
xunto con Leonardo Netto.
Forman parte da banda Dadi
Carvalho (baixo, guitarra eléctrica, mandolina e teclados),
Pedro Baby (guitarra acústica e
eléctrica), Pretinho da Serrinha
(cavaquinho) e Marcelo Costa
(percusións).

En decembro, concerto de Helloween tamén no Multiusos do Sar
Os alemáns Helloween ofrecerán un concerto no Multiúsos de Sar o 8 de decembro, dentro da súa xira de reunión Pumpkis United. O espectáculo será o segundo
que acollan as instalacións deportivas na
nova temporada, despois do anunciado de
Tribalistas.
O alcalde presentou hoxe o concerto de
Helloween, nunha rolda de prensa na que
estivo acompañado por Tibe, en representación da produtora Sweet Nocturna.
Martiño Noriega lembrou que “é un empeño do Goberno recuperar o Multiúsos
para outro tipo de espectáculos, máis alá

dos deportivos, e sobre todo en temporada baixa para atraer outro tipo de visitantes á cidade”. Nesa política encádrase
este espectáculo da mítica banda alemá,
“un referente para os amantes do rock e
do heavy, que ofrecerá en Santiago o seu
único concerto no Estado en 2018”. Será,
ademais, a primeira vez na que Helloween
actúen en Galicia.
Agardado regreso
A xira Pumpkins United supón a reunión
de todos os integrantes de Helloween,
co regreso do vocalista Michael Kiske e

do guitarrista Kai Hansen, que formaban
parte da banda nos seus inicios. A banda
xermana é un referente do heavy metal,
considerada fundadora do speed metal
melódico alemán. O comezo da súa carreira remóntase a 1984, e dende entón
a formación deixou o seu selo nos máis
importantes festivais de metal e rock de
todo o mundo, ademais de innumerables
xiras por todo o Planeta. Do seu legado
forman parte obras mestras con “Keeper of the seven keys”, e cos seus 15 discos de estudio e tres álbums en directo,
Helloween conseguiu 14 discos de ouro e
seis de platino.

As entradas para o concerto do Multiúsos de Sar xa están á venda a través da rede Ticketmaster (Fnac, Viaxes
Halcón, Carrefour) e en Ataquilla.com.
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Compostela afaise a ti: o ano da obra pública
emilio v.
Como xa se percibe na cidade, este vai ser o ano da obra
pública. Temos en marcha proxectos longamente agardados,
e que atravesaron por moitas
dificultades como a reforma da
Avenida de Vilagarcía, a reurbanización de Castrón Douro ou
a reurbanización da rúa Cancelas, ente outros. Xunto a isto,
acaban de arrincar outras importantes actuacións coma a
do ascensor de Triacastela. Trátase de obras que pretenden
subsanar débedas pendentes
que xa tocaba saldar.
O plan Compostela afaise a
ti prevé unha ducia de actuacións na cidade por importe
de casetres millóns de euros.
Céntrase en obras que constitúen realmente unha demanda
da veciñanza. Neste sentido,
Compostela Aberta realizou
un intenso traballo de auditoría
cidadá, primeiro con reunións

cos diferentes colectivos e despois cos Encontros Ao Vivo, que
lle serviron para saber cales son
as actuacións que realmente
precisan os composteláns e as
compostelás. Ademais, a iniciativa de orzamentos participativos serviu para complementar
as dúas vías anteriores.
O que pide a xente non son
na súa maioría grandes obras,
son pequenas actuacións que

melloran sensiblemente o día
a día das persoas. Non son as
ideas de políticos senón as da
veciñanza.
Listaxe de obras
Así, a listaxe de obras está composta polos accesos a Busto, o
ascensor de Triacastela, a reurbanización da rúa de Castrón
Douro (Fase I), a Ponte Marzán
a Sar, as actuacións de accesibi-

Inícianse unha ducia de
actuacións por importe de
case tres millóns de euros
lidade nas Cancelas, a reurbanización do Cruceiro da Coruña,
Pereiras, as obras de accesibilidade en Santa Isabel, Bispo Diego Peláez, a accesibilidade na rúa

Dublín, os accesos ao Palacio
de Congresos, os accesos César-Barciela, a fase I da sinaléctica do rural ou a pavimentación
da rúa do Espírito Santo.

A rúa de Clara Campoamor, un bulevar con
amplos espazos para a mobilidade peonil e ciclista
obriga a facer unha transformación de toda a súa contorna,
que aproveite as súas potencialidades e que resolva as problemáticas existentes”.

laura doce
O concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, Jorge Duarte, presentou
recentemente o anteproxecto
de reurbanización da rúa de
Clara Campoamor.
Duarte explicou que a proposta persegue, ademais de ofrecer
servizo á futura estación intermodal, “darlle ao viario o tratamento de rúa urbana, mellorar
a conectividade peonil e favorecer a mobilidade ciclista”. A
partir de traballarase arreo para
definir o proxecto de reurbanización.
O concelleiro de Espazos Cidadáns incidiu en que “a construción da estación intermodal

Unha nova fachada urbana
Nesa liña, sinalou que “a infraestrutura conformará unha nova
fachada urbana, e a rúa Clara
Campoamor converterase nunha especie de miradoiro sobre as Brañas de Sar e o Monte
Gaiás”.

Jorge Duarte explicando o proxecto

Converterase nunha especie de miradoiro
sobre as Brañas de Sar e o Monte Gaiás

O proxecto de reurbanización
da rúa de Clara Campoamor
está orzamentado nun millón de
euros. A previsión é que o proxecto estea aprobado antes de
que remate o ano para iniciar a
licitación, cun prazo conseguinte
de obras de nove meses.
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coñece santiago

Volta ao Banquete de
Conxo, 162 anos despois
BASTIÁM CARREIRA /
Eugénio Aldrei
Baixar a Conxo e achegarse á
ribeira do, daquela, caudaloso
Sar para ir pasear, merendar ou
mesmo dar un chapuzón no río.
Facía parte do lecer da Compostela de mediados do século XIX. Non é de estrañar que
unha zona como a do chamado
belvedere fora a escollida para
celebrar, o 2 de marzo de 1856,
aquel transgresor banquete.
Ese día un grupo de estudantes universitarios, entre os que
se atopaban un xoven Manuel
Murguía ou o futuro catedrático Juán Manuel Paz Novoa
-mesmo se especula se puido
estar Rosalía- convidaron a estes os que servían na mesa
obreiros e artesáns a un xantar aos artesáns. Non se coñece
a cifra exacta de participantes,
baixo a carballeira de Conxo.
ainda que se estima que estivo
O “banquete democrático”, entre cen e duascentas persoas,
como tamén foi coñecido, habendo un patrón e dous
tivo enorme repercusións na obreiros de cada un dos greopinión pública e na prensa mios da cidade.
da época, malia ser un acto
sinxelo foi transgresor tanto Así, e con forzas policiais e mino seu formato como na súa litares concentradas na zona,
‘ideoloxía’. Os seus participan- transcorreu o banquete, sendo
tes, mozos demócratas e pro- a fraternidade e as proclamas
vincialistas, fixerono coincidir só progresistas as protagonistas. O
unhas semanas antes do deci- mozo e poeta Aurelio Aguirre,
mo aniversario dos ‘Martires o bardo Pondal e o que sería
de Carral’, feito que non pasou futuro Catedrático de Medicina
desapercibido. Cada estudante Luís Rodríguez Seoane foron
chegou ao bosque do ganchete os encargados de declamar os
dun obreiro, sentando á mesa famosos ‘brindes’, e principais
de xeito intercalado e sendo organizadores do acto. Procla-

mas que non gustaron ao poder
dominante da época, que foron
consideradas subversivas e que
provocaron tentativas de represalias posteriores.
Conxo: A festa do Banquete
O imaxinario colectivo galego
logo incorporou o banquete á
construción da nosa identidade progresista e reinvindacadora do propio. Son moitas as
mostras posteriores de recoñecemento e lembranza deste
evento que marcou un fito na
historia galega contemporánea.
O Concello de Santiago sumase
agora a esta tradición propóndolle, á veciñanza de toda a cidade, realizar: ‘A festa do Ban-

quete’ que xa celebrou
a súa primeira edición
na fin de semana do
21 e 22 de abril na mítica carballeira ás beiras do Sar. Un espazo,
agora, recuperado ambientalmente e que xa
pode ser desfrutado
por toda a cidadanía.
Esta celebración quere
ser unha oportunidade
para reivindicar a historia do barrio de Conxo,
a historia de Santiago,
mais tamén para reivindicar valores como a
liberdade de expresión,
a igualdade ou a diversidade cultural.
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grupo municipal de
COMPOSTELA ABERTA

CUESTIONARIO PROUST
Xan Duro, concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e Informática

“Gustaríame debuxar coa
soltura de Miguelanxo Prado”
laura doce

martiño noriega
alcalde

María Rozas
Concelleira de

Economía e
facenda

jorge duarte

Diplomado en Biblioteconomía e Documentación, Xan Duro –de 52 anos- e é persoal de administración e servizos da USC
fóra da vida municipal. Ten parella é pai de
dous nenos. Militante ecoloxista dende hai
tempo, foi presidente de Adega e coordinador xeral de Verdegaia.

Concelleiro de

Espazos Cidadáns,
Dereito á Vivenda e
Mobilidade

Branca Novoneyra
Concelleira de

acción
cultural

1. Cal é o teu estado de ánimo actual?
Manténdome a flote que non é pouco

2. Cal é a túa idea da felicidade?
xan duro

Xente próxima e risas

3. Cal é o teu grande medo?
A facer dano sen querer e sen ter necesidade

Concelleiro de

medio ambiente
e convivencia

4. Que trazo destacarías da túa personalidade?
Son positivo e optimista

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

concha fernández

Certa falta de empatía ás veces

Concelleira de

Políticas Sociais,
Diversidade e Saúde

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

7. Cal consideras a túa maior extravagancia?
Ainda que soe cativo, a afección ás faltriqueiras

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

15. Onde che gustaría vivir?
Á beira do mar
16. Cal é o teu ben máis prezado?

A estas alturas xa cheguei a un pacto de
non agresión comigo mesmo

A miña contorna afectiva

9. Que persoa viva che inspira máis desprezo?

17. Cal é o teu pasatempo favorito?

22. Quen son os teus heroes/heroínas na vida real?
Todas somos heroes dalgunha maneira e nalgún momento. Ter heroes a tempo completo
supón deitar unha responsabilidade sobre
eles que é de cada unha de nós

Aquela que vive por e para ela mesma

Ler

23. Cal consideras o maior logro da humanidade?
O avance da medicina

10. Que é o que máis valoras nas túas amizades?

18. Quen son os teus escritores/as favoritos?

24. Que é o que máis detestas?

Que o sexan xa ten mérito dabondo

11. Que ou quen son os grandes amores da túa vida?
Humanos a miña familia, e non humanos a
miña bicicleta

12. Cando e onde fuches máis feliz?
Nunca fun unha persoa infeliz pero se teño que
escoller algo, quizais me quedaría con aqueles
veráns da infancia e da adolescencia nos que a
túa única responsabilidade era divertirte

13. Se puideses cambiar unha única cousa, que
elixirías?
Non se soluciona nada cambiando unha
única cousa

14. Cal consideras o teu maior logro?
Seguir aquí máis ou menos intacto
emocionalmente

Son da xeración que medrou coa explosión
da literatura latinoamericana, con García
Márquez ou Eduardo Galeano como referentes. Mais teño unha vea anglófona
con Steinbeck ou Le Carré. Son bastante
ecléctico. Depende do momento ou etapa
da miña vida

A soberbia e o desprezo polos demais

19. Que tipo de música prefires?

27. Cal é a túa viaxe favorita?

Son clásico no rock e próximo ao indie,
mais escoito prácticamente de todo

Nunha bicicleta onde sexa

20. con que personaxe histórica te identificas?
Non son nada mitónamo

21. Quen é o teu heroe/heroína de ficción

preferida?
Non teño heroes ou heroinas pero si persoaxes que me resultaron fascinantes como
George Smiley (John LeCarre) ou Tom Joad
(As uvas da Ira, de John Steinbeck)

25. Tes algún pesar?
Algún pero ningún abafante

26. Que talento che gustaría ter?
Debuxar coa soltura de Miguelanxo Prado

28. Cal é para ti a máxima expresión da miseria?
Non ter en quen apoiarte

29. cal consideras que é a virtude máis
sobrevalorada?
“Triunfar”
30. Cal é o teu lema?
Non é un lema, pero procuro deixar máis
sorrisos que enfados por onde paso

manuel dios
Concelleiro de

educación e
cidadanía

marta lois
Concelleira de

Igualdade,
Desenvolvemento
Económico e Turismo

rafael peña
Concelleiro de

Medio Rural e Equilibrio Territorial

noa morales
Concelleira de

Mocidade, Deporte
e Benestar Animal

