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Unha capital honesta, transparente, galega, picheleira,
alegre, dinámica, plural, acolledora e sustentable

Compostela Aberta: 2015-2019

Un Goberno inclusivo, participativo e social
Bolsas escolares e de comedor
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UNHA CIDADE PARA TODOS E TODAS:
CAPITAL DOS COIDADOS,
SOCIAL E DA IGUALDADE

Plan de Atención para
as Persoas sen fogar
Habilitamos varias vivendas para atender ás persoas
sen fogar do municipio, xestionadas a través de entidades sociais e seguindo o modelo housing first. E
puxemos en marcha equipos de atención na rúa que
garantan a dignidade das persoas.
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Ao longo do período 2015-2019, multiplicamos por seis o orzamento para bolsas
de comedor escolar beneficiando a preto de 1.200 nenos e nenas. Tamén incorporamos unha modalidade de bolsas de conciliación.

Compostela
en Negro

Axudas á cooperación

Lideramos campaña “En
negro contra as violencias
machistas”, que involucrou
á sociedade civil e chegou a
máis dun cento de concellos
de todo o país.

Convocamos dende o Concello liñas de
axuda á cooperación ao desenvolvemento,
cuxo obxectivo é o de promover proxectos
concretos en países empobrecidos.

Unha Compostela
que latexa:
Capital Activa, Cultural
e da Memoria

Ordenanza de garantía
básica Compostela Máis

Aprobamos a cesión á Xunta dun predio, emprazado no barrio das Fontiñas (a carón da ludoteca María
Miramontes) e cunha superficie dalgo máis de 3.000
metros cadrados para a que o Goberno galego constrúa
un centro para maiores con capacidade de 120 prazas .

Avanzamos na Compostela máis social coa aprobación da renda de garantía básica e as prestacións de rescate social, pensadas para as persoas
con menos recursos. Con esta iniciativa chegamos a máis de 300 familias.

Medidas para evitar
desafiuzamentos
Puxemos en marcha un conxunto de medidas destinadas a evitar desafiuzamentos, conxuntamente cos
concellos de Ames e Teo. O obxectivo é o de garantir
alternativas habitacionais para os afectados e afectadas.

Preto de 1.200 nenos e nenas acceden agora a este tipo de bolsas

Casa das Mulleres e
Premio Xohana Torres
Fixemos realidade a Casa das Mulleres Xohana Torres coma un espazo de encontro e empoderamento da muller, impulsado dende
o Concello Un proxecto paralizado e esquecido durante case 15
anos. Trátase dun lugar coxestionado polo tecido asociativo feminista da cidade. Xunto a isto, recuperamos o premio de ensaio e
creación audiovisual que leva o nome desta ilustre escritora galega, falecida en 2017.

Bonotaxi para persoas
con dificultades de mobilidade
Por vez primeira, implantamos en Santiago un bonotaxi para persoas con dificultades de mobilidade. O seu
obxectivo é avanzar na autonomía do desenvolvemento diario destas persoas.

Servizo de Axuda no Fogar
Adxudicamos o noso novo Servizo de Axuda no
Fogar, cuxo contrato ascende a preto de dous
millóns de euros por ano. Este novo servizo permite mellorar a eficiencia e a atención dos seus
usuarios e usuarias

Compostela Ilustrada
Fomentamos que debuxantes de prestixio internacional se reúnan
cada ano en Santiago para recrear Compostela dunha maneira orixinal e diferente nos seus cadernos de viaxe, observando a nosa
cidade dende diversos puntos de vista.

Praza Praterías por Javier Mariscal

Predio para unha residencia de
maiores en Fontiñas

Novo local da Escola
Municipal de Música

Centro Xove
da Almáciga

Habilitamos novas instalacións axeitadas para emprazar a sede da Escola
Municipal de Música. O novo emprazamento sitúase na Escola de Altos
Estudos Musicais.

Encargámonos de acondicionar e poñer a funcionar o Centro Xove da
Almáciga, dotándoo de
contido e de actividades
durante todo o ano.

Mellora de instalacións
deportivas en toda a cidade
En toda a lexislatura realizamos un grande esforzo na mellora e arranxo de instalacións deportivas en toda a cidade. Algunhas delas, como as
feitas en San Lázaro ou Santa Isabel, longamente
demandadas durante dúas décadas. Optimizamos tamén os pavillóns deportivos do Restollal,
Vite, Fontiñas, Villestro e As Cancelas, así coma o
de Lamas de Abade e o polideportivo Apóstolo
Santiago. Xunto a isto, contribuímos á creación
do campo de rugby da USC.

Compostela, Territorio
das Mulleres

Plan de Igualdade 2017-2020

Elemento central da nosa aposta pola igualdade foi a
campaña “Compostela, Territorio das Mulleres”, que
adheriu a unha gran parte dos nosos establecementos
e comercios para visibilizar a loita contra as violencias
machistas.

Por vez primeira consignamos de orzamento propio
o Plan de Igualdade da cidade. Unha iniciativa na que
o PP se abstivo. Entre os obxectivos deste Plan está o
de prestar apoio ás vitimas da violencia machista e o
impulso da inserción laboral de mulleres en situación
vulnerable.

Democratización e
descentralización das
Festas do Apóstolo
Apostamos por abrir as Festas do Apóstolo aos barrios e por incluír na axenda
cultural da cidade neses días actuacións
de artistas locais no escenario de “Compostela é música”. Tamén sorteamos
convites para que un cento de composteláns e compostelás poidan desfrutar do
espectáculo de luz e son na noite do 24
de xullo dende a zona de autoridades do
Concello.

Compostela, con nome propio de muller
Apostamos por visibilizar a pegada e a traxectoria de mulleres, vinculadas á nosa
cidade, dándolle o seu nome a diversos espazos públicos. O aeroporto Rosalía de
Castro, o estadio municipal Verónica Boquete, a ludoteca María Miramontes ou o
Parque Begoña Caamaño son algúns exemplos desta liña de acción.

CELEBRACIÓN DA FESTA DO BANQUETE DE CONXO
Impulsamos a conmemoración do aniversario do Banquete de Conxo, con
varios actos de dinamización neste barrio da cidade.

Moratoria hoteleira
Apostamos por fixar poboación na
zona histórica e evitar que se converta nun parque temático. Por iso
aprobamos unha modificación do
plan especial de dous anos, para
impedir a proliferación de máis tendas de lembranzas e hoteis nesta
parte da cidade.
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Compostela Aberta: 2015-2019
Programa
Apego

Memoria histórica
As sociedades escollen que lembrar en base
ao seu presente e perspectivas de futuro,
por riba de como teña sido o seu pasado.
Neste marco, dende o Gobermo municipal apostamos por promover políticas de
memoria para dignificar o presente, con
accións tales como a exposición “80 anos,
Santiago 1936”. Puxemos en valor a estatua
das dúas Marías, na Alameda como símbolo
de dignidade fronte á represión franquista.
Retiramos o escudo franquista que coroaba
a antiga escola de Amio. Tamén retiramos
as condecoracións recibidas dende o noso
Concello por nove ministros da ditadura
franquista e apostamos por por en valor os
nomes persoas vinculadas á democracia e á
liberdade na cidade, como Ánxel Casal, nomeado alcalde de honra.

A aposta polo fomento do
galego entre as crianzas é outro
dos piares deste Goberno. Impulsamos o
Programa Apego e amplificámolo acompañándoo cunha programación de actividades mensuais para os cativos e cativas,
co obxectivo de garantir espazos de uso do
galego dende os cero anos.

“Maruxa e
Coralia, bandeira
revolucionaria da
dignidade” foi o
eixo central dun
Bando da Alcaldía,
cuxo obxecto era
lembrar a memoria
das irmás Fandiño
Ricart, vítimas da
opresión franquista

#FreeAbrahamIsaac
Fomos o único Goberno que levou a
familia Franco aos tribunais. Fixémolo
polo expolio das estatuas de Abraham e
Isaac, do escultor Mestre Mateo. Exercemos a memoria e a dignidade reclamando que volten para Compostela.

Supercopa de
baloncesto
Conseguimos que se celebrase en Santiago a Supercopa de Baloncesto, un evento
deportivo de primeiro nivel que reuniu na
cidade a relevantes clubes desta disciplina
deportiva.

Gobernanza do Turismo
Instamos á Xunta a implantar na cidade
unha taxa turística, cuxos ingresos permitirían acometer actuacións que melloren a
calidade turística na cidade, en zonas que
se expoñen maiormente ao deterioro pola
sobrecarga turística. En Compostela, en
2017, as pernoctacións superaron a cifra de
1.400.000. O aeroporto acadou 2.600.000
de pasaxeiros e pasaxeiras e o Camiño de
Santiago atraeu a máis de 300.000 persoas.
Unhas cifras récord que cómpre xestionar
con eficacia. Por iso, dende o Concello impulsamos o Plan Estratéxico de Turismo ata
o ano 2022, que trata de consolidar Santiago como un destino turístico sostible con
catro grandes retos: gobernanza, descentralización, desestacionalización e sustentabilidade.

Recuperación da música ao vivo
A música ao vivo nos locais é parte do ADN cultural de Compostela. Por iso, modificamos a ordenanza de ruídos na cidade para impulsar que se manteña a actividade musical na
cidade como sinal de identidade. Fomos pioneiros ao lexislar
que a celebración de concertos e outras actividades en locais
non se vincule ao tipo de licenza, senón as condicións de insonorización dos establecementos.

Plan de mantemento dos
centros de ensino públicos
Puxemos marcha, por primeira vez, un plan
anual para o mantemento dos CEIPS de Compostela actuando conforme as peticións dos
equipos directivos dos centros.

Máis de 60 entidades participaron nas dúas edicións da
Festa do Deporte, que promovemos dende o Concello e que
reuniu multitude de disciplinas deportivas de base en cinco
espazos diferentes do municipio. Tamén recuperamos a Gala
do Deporte.

Impulso ao noso rural
Cremos no noso rural e nas súas posibilidades e apostamos
por favorecer as diversas parroquias de Compostela con fortes
investimentos, ao contrario do que fixeron anteriores gobernos
de PP e PSOE.

Peonalización branda da
Rúa de San Pedro
Gobernamos escoitando á veciñanza do barrio
que quería que se peonalizase esta rúa. Cambiamos o modelo de mobilidade apostando
por gañar espazo para o peón mediante a redución do tráfico rodado.

Nova rotonda do
Polígono do Tambre
Impulsamos un proxecto de construción, remodelación
e mellora ao acceso do polígono do Tambre cunha nova
rotonda nesta área empresarial, de conexión coa variante das Aradas.

3
ELIMINACIÓN DE
PUNTOS NEGROS
Acometemos obras en determinados puntos negros
da cidade para paliar as consecuencias das enchentes.
Fixemos actuacións en Frei
Rosendo Salvado, na Senra, en
República do Salvador, na Praza Roxa, na rúa de Santa Clara,
na rúa Berlín, na vía Edison ou
na confluencia da calzada de
Santo Antonio coa calzada de
San Pedro, entre outras zonas.

Reurbanización de Patio de Madres
e Castrón Douro
Iniciamos unha das obras máis demandadas pola veciñanza e fixémolo con cargo aos fondos europeos da EDUSI. A actuación supón
un investimento de 1,1 millóns de euros.

Celebramos as dúas primeiras edicións da Semana do Libro de Compostela (SELIC) en colaboración coas editoras e librarías locais. Deste
xeito, convertemos Santiago en capital literaria
apostando polas industrias culturais e pola promoción do libro en galego.

Festa do Deporte

Estación intermodal
Despois de moitos anos agardando, dende aquel primeiro acordo de 2006, o
pulo decidido do Goberno de Compostela Aberta foi determinante para construír a estación intermodal da cidade. Santiago converterase, así, na primeira
cidade galega en contar cunha estación deste tipo, un proxecto moderno e
integrado que conecta o Ensanche coa Pontepedriña e as Brañas do Sar.

SELIC (Semana do Libro
de Compostela)

UNHA CIDADE QUE SE AFAI
Á SÚA VECIÑANZA E
COIDA O TERRITORIO

Querer é manter

Recuperación de espazo público en Galeras

Para afrontar o problema do déficit de mantemento que existía na cidade, puxemos en marcha contratos de emerxencia que tiñan como
obxectivo eliminar as fochancas máis perigosas. Nesta lexislatura
aprobamos o gran contrato de mantemento, que prevé obras neste
sentido por valor de dous millóns de euros ao ano.

Apostamos por rematar coa especulación urbanística e por impulsar a recuperación
de espazo público. Nesta liña, enmárcase a anulación do convenio que permitía
construír novos acceso ao aparcadoiro privado de Galeras. Escoitamos e demos resposta a unha demanda da veciñanza do barrio.

Parque Compostela Rupestre
Xunto aos concellos de Ames, Brión, Teo e Val do Dubra e coa colaboración da Deputación da Coruña impulsamos o Parque Compostela Rupestre, que busca promocionar e por en valor a arte rupestre
nas cinco localidades.

Pasarela de conexión
do CEIP das Fontiñas
Construímos esta pasarela que conectará
os dous edificios do CEIP de Fontiñas.

NOVOS PARQUES INFANTÍS
HUMANIZACIÓN DE DIVERSAS RÚAS

Obras en Vite

O noso modelo de cidade pasa por facela máis accesible e
atractiva para o tráfico peonil. Por iso, repensamos o proxecto de Montero Ríos e colocamos arboreda e bancos e habilitamos zonas para o aparcadoiro de bicicletas e unha pequena praza peonil. Tamén acometemos melloras na Rapa da
Folla e na Avenida de Vilagarcía.

Tamén garantimos a accesibilidade aos edificios da parte alta da rúa Bispo Diego Peláez, no barrio de Vite, para
que non queden fóra do proxecto global do barrio.

Construímos un novo parque infantil no barrio de Galeras, respondendo á demanda veciñal motivada polo incremento da poboación
infantil na zona. Ademais puxemos en marcha o novo parque infantil de Meixonfrío, que ocupa unha superficie de 240 metros cadrados e conta cun total de 38 elementos de xogo. Tamén constuirmos
o novo parque infantil de Outeiro de Sar, a cargo dos orzamentos
participativos. Xunto a isto, renovamos á área de xogos infantil do
Parque Pablo Iglesias e impulsamos a construción de parques infantís en boa parte dos centros educativos da cidade.

Mellora da accesibilidade en Triacastela
As obras do ascensor de Triacastela solucionarán o problema de accesibilidade que
a veciñanza da zona vén padecendo dende hai anos. O ascensor salva o desnivel de
máis de 12 metros que existe entre a Avenida de Lugo e Concheiros.
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MARROZOS MÁIS
ACCESIBLE

Arranxo de viarios en
San Lázaro

Acometemos obras na Cañoteira, en Marrozos, que
permiten que autobuses e ambulancias poidan acceder á zona.

Fixemos arranxos viarios no barrio de San
Lázaro. As obras permitiron renovar os
accesos ao estadio de fútbol e ao Palacio
de Congresos.

Mellora da accesibilidade
nas Fontiñas

Pasarela cuberta de
Lamas de Abade

Levamos a cabo actuacións de mellora na rúa Dublín,
unha obra elixida pola veciñanza nos orzamentos participativos.

Finalizamos obras da pasarela cuberta de
Lamas de Abade, unha iniciativa aprobada pola cidadanía no marco dos orzamentos participativos.

Casa das Máquinas

ESTACIONAMENTO PÚBLICO EN CONXO

Iniciamos o proceso para rehabilitar a Casa das Máquinas, un edificio
histórico de orixe industrial que levaba moitos anos de abandono.

Atendendo á demanda do tecido comercial do barrio de Conxo, puxemos en funcionamento un aparcadoiro público en superficie na avenida de Ferrol, baixo o
réxime da ORA de longa duración.

Obras na rúa
das Cancelas e no
Cruceiro da Coruña
Puxemos en marcha obras de optimización e mellora da rúa das Cancelas
e da avenida do Cruceiro da Coruña.

Cinto verde da cidade
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Impulsamos decididamente o cinto verde da cidade, conformado por 14 quilómetros de
actuacións e posta en valor de espazos naturais. Entendemos o valor ambiental que ten a
zona das Brañas de Sar e por iso acondicionamos varias sendas peonís nesta área. Habilitamos a senda peonil do Sar a través do Parque Eugenio Granell e restauramos o itinerario
fluvial do Sarela.

Unha cidade
sustentable:
Capital Verde

Colecamiños: Camiño Escolar Seguro
Avogamos por un modelo de mobilidade que prioriza ao peón, especialmente aos cativos e cativas Seguindo a filosofía da cidade das crianzas
implantamos en varios centros educativos da cidade a iniciativao Camiño
Escolar Seguro “Colecamiños”, concibida para que os escolares poidan ir
sos á escola, coa axuda da mascota “Moito olliño” e da Policía Local.

Control das colonias felinas

Compra pública innovadora: Smartiago

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

Subministración eléctrica
100% renovable

Fomos o primeiro Concello do Estado en asinar un convenio co Ministerio de Economia para a captación de fondos FEDER destinados
ao fomento da compra pública innovadora. A sinatura deste convenio
permite desenvolver Smartiago, unha iniciativa na que o Goberno local traballou durante toda a lexislatura e que se centra na sustentabilidade ambiental, no cambio de modelo produtivo e na conservación
do patrimonio.

Compostaxe comunitaria e reciclaxe
Galeras, Santa Marta e Salgueiriños foron os barrios elixidos para este
proxecto piloto que busca fomentar a reciclaxe e a reutilización dos residuos urbanos. O obxectivo é conseguir, en 2020, que en Compostela se
recicle o 50% da bolsa do lixo. Ademais, puxemos en marcha o proxecto
de recollida de vidro “Porta a porta” e diversas campañas para a recollida
dos aparellos electrónicos, contribuíndo á mellora da contorna e á xestión
de residuos. Tamén activamos a iniciativa “Tropa Verde”, que foi premiada
por Bruxelas.

Máis orzamento para as rozas
de fincas e viarios
Destinamos 790.000 euros ás rozas, limpeza e mantemento das
marxes de viarios, carreiros fluviais e parcelas municipais no período
2018-2020. Deste xeito, duplicamos a asignación que viña sendo habitual para estes traballos.

Regularizamos o servizo da luz que levaba sen
contrato dende 1997 conseguindo que a subministración eléctrica ao Concello sexa 100% renovable.

CARA A UN NOVO MODELO DE MOBILIDADE

Renovación do alumeado
público

Priorizamos na cidade modos de transporte brandos coa habilitación
de ciclovías que facilitan o transporte en bicicleta. Apostamos tamén
por sitúar ao peón no centro da pirámide de mobilidade. Xunto a isto,
instalamos unha nova sinalización no Ensacnche para advertir aos vehículos que a velocidade máxima na zona é de 30 quilómetros por hora.

Melloramos a instalación do alumeado público
nos accesos a Santiago. Trátase dunha actuación
cun custo total de 1,4 millóns de euros, que permitiu renovar máis de 2.000 puntos de luz en
todo o Concello.

HORTAS URBANAS
Santiago suma xa 240 hortas urbanas a disposición da veciñanza,das que 145 foron
acondicionadas nos últimos tres anos. Foron, en concreto, as 38 hortas de Santa
Marta, 32 parcelas na Almáciga, as 21 da Caramoniña e as 54 de Brañas do Sar.
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CAPITAL DA ECONOMÍA
E DO TRABALLO

Redución da débeda do Concello

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO

Reducimos a débeda viva do Concello dos 42 aos 25 millóns de euros (é dicir,
nun 42%). Ao mesmo tempo duplicamos o investimento social.

Destinamos máis de seis millóns de euros a promover
políticas activas de emprego, dos que unha boa parte
se destinaron ao Plan Xuvenil de Integración Profesional Mocidade con Emprego.

Auditoría das contas de XADE e
de Mercagalicia
XADE, a entidade encargada de xestionar as instalacións deportivas levaba anos sen presentar as contas.
Estamos a falar de diñeiro público, polo que decidimos
impulsar unha auditoría dos seus últimos exercicios
económicos. Tameń detectamos irregularidades na
xestión de Mercagalicia (participada polo Concello)
que derivaron na posta en marcha dunha auditoría dos
últimos catro exercicios e, posteriormente, na denuncia
ante o xulgado da situación.

Impulso das Ofertas Públicas de Emprego
Sacamos 97 prazas estables en todo o mandato, ademais de contratacións
temporais para sacar adiante determinados proxectos. Non se convocaban
ofertas públicas de emprego dende 2008, e nós fixémolo malia que a situación actual en termos legais é moito peor que antes. O corsé imposto polo
Goberno do Estado na contratación de persoal para as administracións locais
limita moito a marxe de manobra dos concellos.

6

GOBERNAR OBEDECENDO:
CAPITAL DA TRANSPARENCIA
E DA PARTICIPACIÓN

Encontros ao Vivo

Auditoría cidadá

Os membros do Goberno compostelán renden contas directamente
ante os veciños e veciñas de barrios
e parroquias no marco da iniciativa
Encontros ao Vivo.

Iniciamos a auditoría das contas dos
exercicios anteriores para coñecer o
estado económico real do Concello de
Santiago acompañada dunha auditoría
cidadá co tecido veciñal e asociativo.

App de incidencias
“Liña Verde”

Impulso á Administración
Electrónica

Habilitamos unha plataforma para que a veciñanza
poida trasladar ao Concello as incidencias que atope
na cidade, así como as súsa demandas e suxestións
de mellora. O obxectivo é facilitar a resolución de pequenos asuntos cotiás.

Apostamos polo desenvolvemento dun proxecto de infraestructura TIC
para por en marcha en Santiago un sistema de administración electrónica, que permita optimizar as relacións telemáticas entre a cidadanía e o
Concello.

Orzamentos Participativos
Consolidamos un modelo de orzamentos participativos que empodera á
veciñanza, xa que pode elixir a que accións destinar 1,5 millóns de euros
do fondos municipais (1,3 milóns para investimentos, 100.000 euros para
actividades de mocidade e outros 100.000 para as festas do Apóstolo).

Remunicipalización da ORA
e do guindastre
Asumimos desde a empresa municipal Tussa a xestión
directa dos servizos da ORA e do guindastre. Deste xeito, remunicipalizamos estes dous servizos.

Incremento das bonificacións
nos impostos municipais
Apostamos por unha fiscalidade progresiva onde as persoas que máis recursos teñan acheguen máis aos servizos
públicos. Por iso, ademais de ser o Concello cos impostos
municipais máis baixos, incrementamos ata o máximo
legal as bonificacións fiscais. Así, as persoas que menos
teñen, pagan menos.

Cláusulas sociais en todos os
contratos públicoS

Plan Estratéxico de
Comercio 2017-2021
Elaborado en colaboración con varias entidades
e axentes comerciais da cidade, este plan busca
implantar medidas de fomento do pequeno comercio de Compostela que debe ser o elemento
tractor da nosa cidade.

POSTA EN MARCHA DA NAVE 5
DA PRAZA
Favorecemos unha saída para a nave 5 do Mercado de Abastos, sen uso nos últimos anos. Apostamos polo produto local e de proximidade para
que a Praza manteña a súa esencia.

Talentia
Promovemos a celebración de foros
municipais de emprego e a experiencia adquirida serviunos para
impulsar o Plan Estratéxico Talentia
2019-2021, que busca promover o
emprego de calidade a partir da captación de talento. Este Plan Estratéxico
desenvolverase en tres etapas e porá o
foco en xerar impacto económico para
os composteláns e compostelás.

Avogamos por unha contratación pública máis responsable e sustentable. Por iso, presentamos unha proposta
para a incorporación de cláusulas sociais en todos os contratos que emanen do Concello.

Reactivación dos
Consellos Municipais

Aprobación da Ordenanza
de Transparencia

Despois dun mandato do Partido Popular sen convocar
aos Consellos Municipais, o Goberno de Compostela
Aberta reactivou o de Saúde, o de Turismo, o de Relacións Veciñais e o de Accesibilidade. Ao mesmo tempo
que impulsou o Consello Municipal de Cooperación.

Puxemos en marcha Ordenanza de Transparencia
moito máis rigorosa que o que esixe a lei estatal e
baixo a que publicamos toda a información municipal que sexa de interese para a cidadanía. Neste
sentido, Transparencia Internacional fixo público
o Índice de Transparencia en Concellos relativo a
2017, e Santiago logrou recuperar posicións ao
acadar un 91,9 sobre 100. No ano 2014, a nota fora
de 66,3.

ASESORAMENTO MUNICIPAL SOBRE
REGULARIZACIÓN CATASTRAL

Asemblea de Entidades
Locais pola Lingua

Creamos unha oficina para tramitar alegacións e resolver dúbidas sobre a regularización catastral. Unha
iniciativa que goza dun grande éxito polas inquedanzas que provocou esta cuestión en boa parte da
cidadanía.

Avanzamos na creación da Asociación de Entidades
Locais pola Lingua coa finalidade de desenvolver
proxectos conxuntos no ámbito da normalización
do idioma.

Captación de 20 millóns
de fondos europeos
O Goberno municipal captou nesta lexislatura 20 millóns de euros procedentes de fondos europeos. Santiago foi unha das cidades beneficiarias
dos fondos da EDUSI e recibiu, para as actuacións enmarcadas nesta Estratexia, 10 millóns de euros para desenvolver un modelo de cidade máis
sustentable, social e ecolóxico
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NOVAS
TRABALLO
Poboación ocupada

Poboación parada

49,1

31,3

7,2

46,9
42,1

28,9
28,5

10,8
8,2

+16,6%

+ 4,7%

+9,8%+

FONTE:

FONTE:

Enquisa de poboación activa
IGE, INE
PERÍODO: 2011-2015-2018 (2º trimestre)

Enquisa de poboación activa
IGE, INE
PERÍODO: 2011-2015-2018 (2º trimestre)

BENESTAR

Rendemento Medio
Declarado no IRPF (€)

Produto Interior Bruto
Municipal por Persoa

Ingreso Medio Mensual
por Fogar (€)

Ingreso Medio Mensual por
Unidade de Consumo (€)

Taxa de Risco de Pobreza
ou Exclusión Social
(Estratexia Europa 2020)

1.561

12,47

49,69

20.784

32.659

2.216

1.355

16,61

54,26

20.628
- 3,9%

35.084
+ 3,2%

FONTE:

IRPF
IGE,AEAT
PERÍODO: 2011-2015-2016

Empresas con Actividade
9.916

FONTE:

Produto Interior Bruto Municipal
IGE
PERÍODO: 2012-2014-2016

+10,1%

1.356
+ 18,1%

FONTE:

Enquisa Estrutural a Fogares
IGE
PERÍODO: 2011-2015-2017

Taxa bruta de natalidade
empresarial

+15,1%

16,15
+ 15,2%

FONTE:

Enquisa Estrutural a Fogares
IGE
PERÍODO: 2011-2015-2017

-22,8 %+
FONTE:

Enquisa Estrutural a Fogares
IGE
PERÍODO: 2011-2015-2017

Explotación do Directorio de
Empresas e Unidades Locais
IGE,INE
PERÍODO: 2011-2015-2017

+41,3%

19.144

6.763

18,8
16,3

34.768

17.942

4.811

36.158

18.017

4.851

- 3,1%

+4,9%

-21,5%

7,4%

Enquisa Estrutural a Fogares
IGE
PERÍODO: 2011-2015-2017

Os principais indicadores de benestar en Compostela melloraron co goberno liderado por Martiño Noriega.

1.338.724

1,75

64,0

56,08

327.000

1.289.209

1,59

57,4

47,42

2.723.296

1,71

52,2

52,93

2.296.409

262.516

1.142.475

2.464.330

183.366

+2,5%+

+ 3,8%

FONTE:

10,2%

Encuesta de Ocupación Hotelera
IGE,INE
PERÍODO: 2011-2015-2018

+22,6%

+ 11,5%

FONTE:

Encuesta de Ocupación Hotelera
IGE,INE
PERÍODO: 2011-2015-2018

FONTE:

Índice de los Ayuntamientos (ITA)
Transparencia Internacional
PERÍODO: 2010-2014-2017

-48,3%
FONTE:

-47,6%

Contabilidade Municipal
Concello de Santiago de Compostela
PERÍODO: 2007-2015-2016

+10,5%

+ 18,6%

+78,3%

+ 24,6%

FONTE:

Centro de Estudos e Investigacións
Turísticas USC
CETUR
PERÍODO: 2011-2014-2017

O 1 de xaneiro de
2019 o censo de Santiago era de 97.088
persoas, 1.100 máis
que co último Goberno
do PP.

CA

38,6%

797,1

18,3%

Poboación (a 1 de xaneiro)

86,3

Salienta a mellora dos datos turísticos en todos os seus
apartados, unha cuestión que levou a Compostela Aberta
a articular medidas para unha gobernanza responsable
deste eido

+6,0%+

Peregrinos/as (ano)

DEMOGRAFÍA

66,3

787,0

40,6%

Pasaxeiros do Aeroporto
Rosalía de Castro-Lavacolla
(ano)

91,9

412,3

+3,9,4%+

Gasto Turístico Medio por
Visitante e Día

Índice de Transparencia
Municipal

Gasto de Publicidade e
Propaganda en Medios de
Comunicación (x.1000 €)

6,7%

Grao de Ocupación por
Praza de Aloxamento (%)

Encuesta de Ocupación Hotelera
IGE,INE
PERÍODO: 2011-2015-2018

GOBERNO

+6,5%+

+6,3%+

Duración Media da Estadía
de Estranxeiros

Noites (ano)

FONTE:

FONTE:

Indicadores de demografía
empresarial
IGE
PERÍODO: 2011-2015-2017

+3,3%+

Enquisa de poboación activa
IGE, INE
PERÍODO: 2011-2015-2018 (2º trimestre)

FONTE:

+ 7,9%

-31,9%

FONTE:

- 8,4%

+17,2%

93,36
0,9%

54,9
50,7

As afiliacións á Seguridade Social e a taxa de
ocupación son algúns
dos indicadores que
melloran co goberno de
Compostela Aberta

TURISMO

51,27
24,9 %

122,32

9.837
FONTE:

2.378
7,8%

131,96

9.831
+0,8%+

+0,3%+

Enquisa de poboación activa
IGE, INE
PERÍODO: 2011-2015-2018 (2º trimestre)

37.340

Enquisa de poboación activa
IGE, INE
PERÍODO: 2011-2015-2018 (2º trimestre)

2.617

FONTE:

12,8

FONTE:

35.195

-33,3%

57,6

+13,6%

21.439

-12,2%

Taxa de paro

Taxa de ocupación

ECONOMÍA

8,3%

PP
A mellora dos índices
de transparencia é
un dos grandes
logros do Goberno
municipal, fronte
aos pésimos datos
dos Executivos de
PP e PSOE.

Demografía, benestar, economía, traballo, turismo ou transparencia son só algúns dos apartados nos

97.088
95.988
94.763
+2,5%+

1,1%

FONTE:

Cifras poboacionais de referencia
IGE
PERÍODO: 2011-2015-2018

CIVISMO
Os datos falan por si
mesmos. O número de
pintadas nas rúas e
pedras da cidade acadou un dos seus picos
máximos en 2014, en
pleno Goberno do PP. En
2018, a cifra diminuíu
máis da metade.

que a xestión de Compostela Aberta mellora notablemente con respecto aos gobernos de PP e PSOE.

12 o viso

oviso.gal

o viso313

oviso.gal

NOVAS
Paso a paso cara a nova EDAR da Silvouta
emilio v.
Os atrancos da Xunta de Alberto Núñez Feijóo e Ethel
Vázquez non o conseguiron.
O Goberno de Compostela
Aberta e o Ministerio para a
Transición Ecolóxica seguen
dando pasos firmes para que a
nova depuradora de Santiago
estea na Silvouta. O Concello e
Acuaes teñen aprobada a sinatura dun convenio de colaboración que permitirá licitar a obra
a través da figura do “diálogo
competitivo”. Trátase da fórmula defendida polo Goberno
local porque é a que permite
afondar nas solucións técnicas
innovadoras que garanten que
a EDAR se localizará no predio
que ocupa a actual depuradora,
e sen que esta deixe de funcionar mentres se constrúe a nova
infraestrutura.
Que é o diálogo competitivo?

O diálogo competitivo é unha
figura incluída na Lei de Contratos que pode utilizarse en
casos complexos nos que o
órgano de contratación non
poida definir os medios técnicos máis acaídos para atender
as súas necesidades. No caso
da EDAR de Santiago, e tal e
como se recolle no convenio,
non foi posible dar cunha solución satisfactoria malia a que
desde 2009 se teñen redactado varios anteproxectos para
a construción da infraestrutura.
Por iso, ACUAES e o Concello
entenden que é necesario afondar nas tecnoloxías aplicables
no momento actual e sobre as

laura doce

O diálogo competitivo garante que teremos
EDAR na Silvouta, nos prazos máis axustados
e coa mellor tecnoloxía posible
solucións técnicas innovadoras,
engadindo ademáis a limitación
espacial do predio da actual depuradora da Silvouta.
A través deste procedemento do diálogo competitivo,
ACUAES seleccionará uns candidatos que deberán propoñer
as súas solucións para construír
a EDAR nos terreos fixados, e
cunha programación temporal
que permita xustificar a maior
parte do investimento dentro
do prazo previsto para optar
aos fondos europeos FEDER
reservados para a depuradora
de Santiago.
O convenio que van asinar o
Goberno local e ACUAES fixa
nun máximo de 450.000 euros

o orzamento para o proceso,
que será asumido polo Concello de Santiago. A cifra achegada
será posteriormente compensada no convenio para a execución das obras.

ACUAES pagará a súa parte da
infraestrutura pero, de perderse parte ou a totalidade deses
cartos, é o Estado quen segue
tendo a responsabilidade de
construír a EDAR.

Os enredos do PP cos fondos europeos

Por iso é especialmente chamativa a deslealdade coa que
vén actuando a Xunta de Galicia, que quixo sementar dúbidas sobre a viabilidade da
depuradora da Silvouta en
base aos prazos para xustificar fondos europeos. É máis:
Alberto Núñez Feijóo chegou
a poñer en boca da ministra
para a Transición Ecolóxica
(Teresa Ribero, PSOE) que se
perderían eses fondos, ao mesmo tempo que ACUAES dicía
o contrario en notas de prensa.

Desde 2001 a EDAR de Santiago está prevista como obra
de interese xeral do Estado no
Plan Hidrolóxico Nacional, e
iso significa que é o Goberno
central quen ten que liderar a
súa construción. Faino apoiándose nas administracións local
e autonómica pero tamén, e
sobre todo, en Europa. Porque
os fondos FEDER dos que tanto se fala son o diñeiro co que

Apertura do María Miramontes
redacción
O Goberno de Compostela
Aberta abriu o pasado mes de
decembro o Espazo Educativo
e de Lecer María Miramontes,
despois de realizar obras de

Primarias de
Compostela
Aberta

acondicionamento do inmoble. Malia que algúns servizos,
como a Ludoteca, aínda non
están operativos polos recursos interpostos polas empresas
que non gañaron o concurso
para xestionar o espazo, este
está aberto e funciona. A proba
é o desenvolvemento de activi-

dades como as Tardes Xogantinas ou o Ciclo de concertos
de Música Tradicional para escolares. En definitiva, un centro
que evidencia o compromiso
de Compostela Aberta por articular unha axenda de contidos
de lecer e ocio dirixidos aos cativos e cativas da cidade.

A candidatura de Compostela Aberta (CA) para as eleccións municipais de 2019 xurde dun proceso de primarias
abertas a toda a veciñanza no
que 778 persoas se inscribiron previamente, e das cales
537 participaron co seu voto.
A asemblea decidíu apostar
por un proceso aberto para
elexir o primeiro tramo da
lista, que encabezará Martiño
Noriega, que distingue a CA
do resto de formacións. O
primeiro tramo ficou así:

Contra a mafia, democracia
emilio v.
4 de febreiro de 2019, 9:30 horas. O PP de Santiago convoca vía whatsapp unha rolda de
prensa “urxente” para hora e
media despois, comparecencia
que acabaría sendo adiada para
o día seguinte. O tema era “urxente”, pero non tanto como
para ocultar a foto do presidente Feijóo inaugurando a variante
de Aradas, esa mesmo día, 16
anos despois de que a Xunta tivera prometido a infraestrutura.
Así que foi o 5 de febreiro cando
comezou a campaña da infamia,

por boca da concelleiro Alejandro Sánchez Brunete e cos altofalantes habituais do panorama
mediático. Aseguraba o edil que
o Goberno de Martiño Noriega
tiña adxudicado contratos menores por importe de 60.000
euros a 16 empresas con vínculos familiares con Compostela Aberta. Días despois, o PP
elevaba o número de contratos
que consideraba sospeitosos e
os “vínculos familiares” pasaban
a ser “persoas que mostraran
a súa afinidade con Compostela Aberta a través das redes
sociais”. Un like nun post de

Facebook, un retuit, o feito de
ser seguidor ou seguidora dunha concelleira do Goberno…
convertían a calquera persoa
en sospeitosa.
Ducias de empresas e cooperativas, fundamentalmente do
eido da cultura e do traballo social, pasaron a aparecer nos medios por seren supostamente
beneficiadas polo Goberno de
Compostela Aberta, e persoas
anónimas viron os seus nomes
publicados nos xornais, citadas
por Alejandro Sánchez Brunete
na súa particular listaxe negra.

O PP quedou só no seu empeño de crear
unha comisión para investigar contratos
que son absolutamente legais

1. Martiño Noriega
2. Branca Novoneira
3. Rafael Peña
4. Marta Lois
5. Jorge Duarte
6. María Rozas
7. Xan Duro
8. Concha Fernández
9. Alejandro Castro
10. Noa Morales
11. Miguel Penas
12. Natalia Paleo
13. Iago Raposo
14. María Jesús Iglesias

Valentía contra a caza de
bruxas
As propias empresas e cooperativas citadas encargáronse de
emitir comunicados e de dirixírense aos medios de comunicación para contrastar a información que eles non querían
contrastar, aclarando as súas relacións contractuais co Concello de Santiago. Antes e durante o Goberno de Compostela
Aberta.
Como tamén amosaron a súa
valentía para encher o Salón
de Plenos do Pazo de Raxoi
durante unha sesión extraordinaria convocada a petición do
PP. Un Pleno no que Alejandro
Sánchez Brunete exerceu novamente de voceiro ante o silencio de Agustín Hernández, e
ante a mirada das persoas que
el se encargara de sinalar.
Finalmente, o Partido Popular
quedou só no seu empeño de
crear unha comisión para investigar contratos que, eles mesmos dicían, son absolutamente
legais. Porque todos os grupos
entenderon que o único obxectivo do único partido condenado por corrupción, do partido
dos tres alcaldes, era enmerdar.

Clara Campoamor: unha rúa humanizada
laura doce
O Goberno de Compostela
Aberta defendeu ao longo de
todo o mandato que a construción da nova estación intermodal debía ser unha oportunidade para coser dúas zonas da
cidade que ata o de agora tiñan
entre sí unha enorme barreira:
o Ensanche e Pontepedriña. É
por iso que desde o Concello
se pelexou por un proxecto
que garantira a conexión peonil
entre o Hórreo e as Brañas do
Sar, que se materializou nunha
pasarela que finalizará nunha
praza pública a carón da rúa
Clara Campoamor. Un viario
que agora algúns piden con-

verter nunha autovía. Xunto
a un dos pulmóns verdes de
Compostela. Aos pés dunha das
sendas peonís acondicionadas
neste mandato e máis utilizadas
pola veciñanza.

terá un dobre uso: carril de incorporación e saída á altura da
estación de autobuses, e dobre
carril de saída nas aproximacións ás rotondas de Sar e Pontepedriña.

Pois non, ese non é o proxecto
de Compostela Aberta, que entende que este viario debe ser
unha avenida urbana, humanizada, pola que se poida camiñar
ou ir en bicicleta con total seguridade e que, igualmente, garanta o tránsito fluído dos autobuses. E todo iso, é posible.

Tamén se facilita o tránsito peonil, tendo en conta que o 65%
dos accesos á estación se producen camiñando. Para iso, o
viario terá beirarrúas anchas, e a
praza pública situada á altura da
pasarela peonil da intermodal
terá continuidade nun paso de
peóns elevado, cun modelo similar ao de Montero Ríos pero
regulado con balizas semafóricas para garantir a seguridade
dos peóns. Por último, o viario
terá carril bici nas dúas marxes.

1,6 millóns de euros
O proxecto aprobado polo
Goberno local, e no que se in-

A actuación facilita o
tránsito peonil

vestirán 1,6 millóns de euros
de fondos europeos da EDUSI,
garante a fluidez do tráfico con
tres carrís, un para cada sentido
de circulación e un terceiro que

Santiago
conmemora
masivamente
o 8M
redacción
O Concello de Santiago apostou de novo por conmemorar de maneira activa o 8 de
marzo, Día Internacional das
Mulleres, cunha programación
completa e diversa que se estendeu durante todo o mes
de marzo. “Paramos só para
coller impulso” foi o gran lema
para este 2019. A concelleira
de Igualdade, Marta Lois, explicou explicou que “este ano
a programación do 8 de marzo inclúe unha parte de sensibilización, cunha campaña de
corresponsabilidade que se
desenvolve nos centros cívicos e nos centros educativos,

Centos de mulleres tomaron
as rúas nunha
manifestación
a favor da
igualdade
así como un punto de información instalado na Praza
Roxa e que pode ser usado
polos colectivos feministas”.
Relatorios, conversas e diversas accións de sensibilización
foron os eixos centrais da
campaña articulada polo Concello de Santiago en torno ao
8M, data na que centos de
mulleres tomaron as rúas da
cidade nunha manifestación
masiva en prol da igualdade.
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1954: ano santo e do furto dos profetas
Bastiám Carreira
O ano santo de 1954 foi un deses
anos situado como penúltimo do
coñecido ciclo 6-5-6-11 que marca
a periodicidade dos anos xubilares.
Era un ano chamado a ser especial. Despois desa data pasarían
once anos ata que 25 de xullo e
domingo volvesen coincidir, así que
as autoridades eclesiásticas e civís
santiaguesas dispuxéronse a preparar a conciencia a celebración
xubilar. Quiroga Palacios, arcebispo que marcou o devir compostelán durante practicamente todo
o franquismo, tal vez intuía xa a
potencialidade da cita como elemento difusor e internacionalizador da cidade, das peregrinacións
e do camiño de Santiago. Ademáis,
o Papa Pio XII tiña anunciado que
nese ano, precisamente, viaxaría a
Compostela para gañar o xubileu,
acompañado de prelados de todo
o mundo, así que a expectación
era máxima na cidade.
Unha cidade, o Santiago de hai
65 anos, que era moi diferente da
actual e, certamente, non estaba
preparada para hospedar o Papa
e resto de autoridades católicas
coas honras que, se supuña, lles
corresponderían. Programado ou
non, o certo é que só uns meses
antes tíñase abandonado o antigo
Hospital Real e trasladado os seus
servizos sanitarios ás novas instalacións do moderno Hospital de
Galeras. Xa nas portas do ano santo, as autoridades franquistas implicáronse a fondo para acondicionar,
en só 9 meses, o vello hospital
medieval como Hotel, onde poder acoller coa suficiente pompa e
boato ao prelado romano e o seu
séquito. Finalmente, o 25 de xullo
de 1954, o Papa decidiu non asistir
mais enviou ao bispo de Venecia, o
cardeal Roncalli, quen foi recibido
por Francisco Franco, acompañado da súa esposa Carmen Polo.
Ese cardeal que estreou o Hostal,
con honras papais, sería coñecido
como Xoán XXIII.
Este é o contexto deses trepidantes anos nos que comezaban
a albiscarse algúns dos fitos que
marcarían o devir compostelán
posterior. A cidade tentaba rexurdir despois dun século XIX de

opacidade, e continuar co renacemento monterista de primeiros de século. Cun réxime
franquista
plenamente
consolidado, as autoridades locais aproveitaban,
sen pudor, a centralidade simbólica de Santiago
Zebedeo. Primeiro como
elemento da cruzada nacional e agora a través do potencial
internacional da recuperación das
peregrinacións á Sé compostelana.
O alcalde Otero Aenlle foi o anfitrión do matrimonio Franco, naquela cita xubilae, e posibelmente
foi nese momento cando nalgunha
das obrigadas visitas á Casa do
Concello doña Carmen reparou
en dúas esculturas de grande porte que decoraban a escalinata do
Pazo de Raxoi. Dúas figuras que
tiñan pertencido ao Pórtico da
Gloria, froito do xenio do Mestre
Mateo, e que a corporación compostelá tiña adquirido, tan só, seis
anos antes.
Abrahan e Isaac ou Xeremías e
Ezequiel, non estaba de todo claro
que profetas do vello testamento
representaban as esculturas, mais
o catedrático de Farmacia Enrique
Otero Aenlle, sabía que ambas foran adquiridas só un ano antes de
ter chegado el á alcaldía. Sabía iso e
coñecía das condicións que o conde Ximonde tiña posto á compra-venda ao seu antecesor, o alcalde
Joaquín Sarmiento Garra. Tamén
era coñecedor do expediente
de compra que, durante máis
dun ano, tiña sido tramitado
polo pleno municipal, sabíamos dos informes técnicos
do escultor Francisco Asorey e do comisario de zona
do patrimonio artístico
Manuel Chamoso Lamas.
Sabía todo isto, e seguro
que tamén era consciente
que, desta vez, compracer
aos Franco debería ficar na
escuridade da História, e
quen sabe, se tamén ficou
na escuridade dalgunha
noite compostelá. Otero
Aenlle, foi posteriormente
gobernador civil de Lugo e
Salamanca. O Concello de
Santiago demorou case sete
décadas en tentar recuperar
o seu patrimonio e facer
xustiza. Unha juiz madrileña
impediuno, por agora.

Nota breve do vespertino compostelán
‘La Noche’ publicada o
30 de xaneiro de 1948
Escritura notarial da compra-venda
das esculturas do Mestre Mateo entre
Santiago Puga Sarmiento, conde de
Ximonde, e o Concello de Santiago
asinada o 4 de xuño de 1948

Entrevista ao alcalde Joaquín
Sarmiento Garra no xornal ‘El
Pueblo Gallego’ publicada o 25
de xullo de 1948
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Nova sede de Compostela
Aberta en Alfredo Brañas
Emilio v.
Hai poucas semanas, Compostela
Aberta estreaba nova sede na cidade, un local aberto á veciñanza que se
empraza no número 21 da rúa Alfredo
Brañas. Neste espazo estase a desenvolver unha intensa axenda de actividades, entre as que cómpre salientar as
denominadas “Conversas no local”. A
renda básica universal, os límites do local, as ondas feministas ou a transición
ecolóxica son algunhas das cuestións
abordadas neste ciclo de charlas.
E isto é só o comezo!
Ven, fala, participa: acompáñanos para
seguir avanzando na Compostela que
queremos!

grupo municipal de
COMPOSTELA ABERTA
martiño noriega
alcalde

María Rozas
Concelleira de

Economía e
facenda

jorge duarte
Concelleiro de

Espazos Cidadáns,
Dereito á Vivenda e
Mobilidade

Branca Novoneyra
Concelleira de

acción
cultural

xan duro
Concelleiro de

medio ambiente
e convivencia

concha fernández
Concelleira de

Políticas Sociais,
Diversidade e Saúde

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

