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catro anos do PP e os seus tres
alcaldes, mais que xa estaba en
declive nos últimos gobernos
de Bugallo. Agora pedimos caComo valoras estes catro tro anos máis para completar
anos na alcaldía de Santiago? ciclo e afianzar as políticas
transformadoras xa iniciadas.
Sen dúbida, como unha ex- Neste sentido, Bugallo aspira
periencia única e moi intensa. a ser o voto util da dereita e
Penso que foi toda unha res- Compostela Aberta é o voto
ponsabilidade. Ser alcalde da útil da esquerda.
túa cidade sempre o é, e neste
caso aínda máis pois trátase Que dificultades enfrontamén de ser alcalde da capital tou estes catro anos o teu
do meu país. No plano persoal goberno?
e político podo dicir que foron
catro anos moi duros, mais é Desde o punto de vista admicerto que agora temos unha nistrativo penso que a maior
experiencia acumulada que nos dificultade foi esa degradación
fai ser mellores. A miña valora- dos circuítos administrativos
ción xeral é positiva, sempre fi- da que falaba. E sobre todo a
cas con ganas de ter feito máis, desconfianza que existía entre
aínda que é certo que, cando a veciñanza sobre a institución.
chegamos, encontramos un Pouco a pouco conseguimos ir
Concello nunha situación moi revertendo isto, e aínda falta
calamitosa. Tivemos que inves- moito por facer, mais quen diga
tir moitos esforzos en norma- que agora estamos peor que
lizar a vida da administración hai catro anos, ou non sabe o
local, que ficou moi tocada dos que di, ou mente radicalmente.

BASTIAM CARREIRA

TIVEMOS QUE INVESTIR
MOITOS ESFORZOS EN
NORMALIZAR A VIDA DA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

E isto é algo que nos recoñece todo o mundo. Pensa que
hai catro anos as principais
preocupacións da cidadanía
de Santiago eran a corrupción
política e a desconfianza nos
políticos, e resulta que agora as
principais preocupacións son
as fochancas e as obras. Imaxina o que ten cambiado a situación, porque hai catro anos
había moitas máis fochancas
que agora, a paternidade colocáronma a min mais imaxina,
se a cidade estaba totalmente
desatendida e aínda así o que
lles preocupaba ás santiaguesas
e santiagueses eran os políticos e a corrupción. Agora son
as fochancas, e iso que cando
nós chegamos só había 8.000
euros para tapalas e agora temos dous millóns ao ano.
E fóra do Concello que resistencias atopastes?
Alén destas resistencias internas, da casa, penso que outra
das grandes dificultades veu
dada desde fóra. Falo, fundamentalmente dos poderes mediáticos que desde o primeiro
momento quixeron cuestionar
a lexitimidade do noso goberno. O cal é curioso, porque ao
mesmo tempo que estableciamos unha relación de estreita
colaboración co tecido asociativo de Compostela, que nos ía
recoñecendo e acompañando
pero tamén esixindo, pois, ao
mesmo tempo os poderes mediáticos -moi dependentes do

PP de Feijóo e Rueda- tentaban apretarnos cada vez máis.
Construíndo unha realidade
paralela ao tempo que practicaban as fake news.
E aínda con estas resistencias
externas e internas, pensas
que conseguistes avances
importantes e estruturais?
Pois penso que conseguimos
varios avances cualitativos,
deses que benefician ao conxunto da cidadanía, como por
exemplo a captación de fondos europeos.Ningunha cidade
galega pode presumir de ter
captado 20 millóns de euros
de programas europeos como
fixemos nós. Ou, se falamos de
redución da débeda, conseguimos reducila á metade, de 47
millóns a 25, e todo isto aumentando o gasto social e sen
subir os impostos. Demostramos que sabemos xestionar
mellor que a dereita e que o
PSOE, e sempre no beneficio
dos máis. E ademais demostramos que se podían dar debates
que o neoliberalismo nos tiña
imposto como fechados, como
é o caso da desprivatización de
servizos. Nós conseguimos reverter para o público a xestión
da ORA e o guindastre, demostramos que era posible a
remunicipalización de servizos
e a súa xestión directa desde
o público.
E se falamos de medidas máis
concretas, ou do ámbito que
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consideras máis importante?
Podería salientar moitas, mais
penso que das que me sinto
máis orgulloso son daquelas
que teñen que ver coa Compostela dos coidados. Síntome
orgulloso de sermos os primeiros en aprobar e aplicar
unha Ordenanza de Garantía
Básica que asegura a autonomía das persoas e, o que aínda é máis importante, a súa
dignidade. Estou orgulloso de
ter duplicado o investimento social, desde os 55€ por
habitante ata os 111 euros.
Mais tamén penso que cómpre salientar outras medidas
que garanten os dereitos sociais, como o feito de termos
multiplicado por sete o orzamento das bolsas de comedor
e actividades extraescolares,
pasando de 250 a 1.200 bolsas

anuais; ou as convocatorias do
bono-taxi para as persoas con
dificultades de mobilidade e
maiores do rural. Ou medidas
que afianzan Santiago como un
Territorio Feminista, como a
apertura da Casa das Mulleres
‘Xohana Torres’, un espazo de
encontro e empoderamento,
ou a campaña ‘En Negro contra as violencias machistas’,
que impulsamos desde Santiago e que se ampliou a máis de
cen concellos.
E sobre os grandes proxectos que semellaban estar
eternamente na axenda política compostelá, falamos
de cuestións como a EDAR
ou a Intermodal?
Aínda que os coidados e o
social foron o noso principal
foco, penso que é de xustiza

salientar que este goberno
puxo os intereses da cidade
por riba de calquera outro.
Nunca actuamos desde o partidismo, e sempre practicamos
o diálogo institucional, desde
o respecto, mais mantendo
sempre a lealdade do lado dos
intereses de Compostela. Somos a capital do país, a capital
de Galiza, e sempre tivemos
isto moi presente. Sabemos
que aló onde imos non só representamos á nosa veciñanza
senón ao conxunto da cidadanía galega. E por isto que nos
tomamos moi en serio o diálogo para continuar a facer de
Compostela un lugar de consenso, e grazas a isto desbloqueamos infraestruturas que
levaban máis de 20 anos atascadas, que nin o señor Bugallo,
nin o señor Hernández, como
alcaldes, conseguiron acordar

“ ESTOU ORGULLOSO DE TER
DUPLICADO O INVESTIMENTO
SOCIAL, DESDE OS 55 EUROS
POR HABITANTES ATA OS 111
con outras administracións. E
froito deste traballo chegaron
a Intermodal, a nova EDAR, as
conexións norte da AP9 ou o
orbital, a variante de Aradas,
ou a saída da autoestrada na
Cidade da Cultura. Chegou
a xente do común á Alcaldía
e en catro anos desbloqueou
máis cuestións que os políticos
profesionais en dúas décadas.
Tal e como falas, supoño que

aínda queda moito por facer
non?
Moito, e por iso pedimos catro anos máis ao electorado,
porque teño moitas ganas de
completar o ciclo e fechalo cun
segundo mandato. Presentámonos con ganas de repetir e

“Santiago pasou páxina, está nunha nova etapa, temos unha oportunidade de futuro
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de conseguir máis futuro para
Santiago, que é o noso lema de
campaña. De pechar un ciclo
de oito anos que pode asentar
as bases desa Compostela futura. Temos a oportunidade de
superar o pasado, e queremos
aproveitala.
E que pensas que é o mais
urxente?
Hai varias urxencias e unha delas é o propio Concello, a propia administración local, que
sexa máis eficiente. Aínda que
nós entendemos que o Concello non é o principio e fin de
todas as cousas en Santiago de
Compostela, sí que é un motor moi importante para que
a cidade funcione mellor. Para
isto, no próximo mandato recolleremos o sementado neste, veremos a administración

electrónica como unha conquista feita realidade, con demasiado atraso, é certo, mais é
que cando nós chegamos non
había nada feito, nin Bugallo, nin
os tres alcaldes do PP se tiñan
preocupado disto en pleno século XXI. Tivo que ser Compostela Aberta quen a licitara
e quen comezou a súa implantación. A maiores disto penso
que é necesario continuar a
sacar ofertas públicas de emprego, algo que estaba tamén
paralizado cando chegamos e
que tivemos que reactivar.
É interesante esa idea de
que o Concello non é o único motor da cidade?

E nestes catro anos temos
mellorado en todo: os índices
de emprego, de renda, de diminución do risco de pobreza...
estamos mellor que hai catro
anos e tamén mellor que hai
oito anos. E iso non é mérito
exclusivo noso, non é mérito
exclusivo nin do Concello, nin
do Goberno de Compostela
Aberta, senón do conxunto
da sociedade. Aínda así penso
que sí que temos contribuído
a esta mellora e que na medida
en que consigamos que o Concello de Santiago sexa máis
moderno e eficiente conseguiremos que sexa máis útil para
a veciñanza.

En cales serían as grandes
Claro, eu sempre digo que es- prioridades que marcas para
tamos nunha nova etapa. Que o próximo mandato?
a cidade quere pasar páxina
dunha etapa bastante turbia. O primeiro, consolidar e mes-

mo completar os grandes
avances que temos conquistado neste mandato, en políticas
sociais e feministas, na recuperación do latexo cultural, na
participación e no mantemento da cidade. Tamén aproveitar o Xacobeo 2021 para que
deixe semente e non sexa só
a colleita dun ano. A maiores
marcámonos tres importantes medidas que determinarán
como vai ser a Compostela
do século XXI. Xa nos temos
comprometido a iniciar o proceso de fusión con Ames e Teo.
E semella que desde Teo existe
unha concordancia e complicidade para que así o fagamos. A
segunda medida sería iniciar o
proceso de remunicipalización
da xestión da auga. Porque
se estamos en política non é
para mantermos en posicións
cómodas, senón para afrontar

retos e desafíos para termos
máis futuro. E este é un deles,
porque a xestión directa é máis
eficiente, transparente e sostible, e porque este é un ben
fundamental das persoas, un
dereito que non debera estar
sometido ás regras do mercado. E a terceira gran medida
e esa estratexia que estamos
deseñando para que na próxima década a humanización das
rúas chegue tamén aos barrios, ao eixo norte e ao eixo
sur e demais periferias. Para
planificar unha cidade, a unha
década vista, de dimensión humana e equilibrada cunha nova
mobilidade. Estas serán medidas de calado, mais temos un
programa moi completo que
tenta dar resposta a todos os
desafíos que Santiago de Compostela tén por diante, porque
queremos ter máis futuro.

“Nós só nos debemos á xente, non
temos débedas pendentes nin cos
bancos, nin coas grandes contratas,
nin con grupos mediáticos”
Como é a relación coas outras organizacións?
Entendo que cada un ten que facer o seu papel, nós
tentamos sempre buscar as complicidades co BNG
e co PSOE aínda que non fomos demasiado correspondidos. Conseguimos viabilizar os orzamentos
todos os anos menos este último, aínda que tamén
é certo que presentamos documentos que incorporaban moitas propostas deles e que estaban encadrados dentro de políticas progresistas e de esquerdas
nas que, penso, os tres partidos nos recoñecemos.
Quixemos exercer e aproveitar o claro mandato
emanado das urnas cando 16 de 25 concelleiros se
situaban na esquerda.
En que pensas que é diferente Compostela
Aberta?
Penso que a diferencia é evidente: nós só nos debemos á xente, ás persoas, non temos débedas pendentes nin cos bancos, nin coas grandes contratas,
nin cos grandes grupos mediáticos. Os outros non
poden dicir o mesmo. Ás veces tenme chamado a
atención que tanto PSOE como BNG se poidan entender na Deputación, e que lles custase tanto en-

tenderse connosco en Raxoi. Fomos unha forza que
removeu a comodidade na que vivían instalados e
que colocamos cuestións sobre a mesa que pode ser
que os faga sentir incómodos, como é o caso da remunicipalización dos servizos. Veremos se Bugallo e
Goretti nos queren apoiar en propostas ambiciosas
como a de recuperar a xestión directa da auga desde
o Concello, ou se pola contra prefiren colaborar en
políticas cativas como as do teleférico. Santiago pasou páxina, está nunha nova etapa, temos unha oportunidade de futuro porque hai cousas valentes que
só se van facer se goberna Compostela Aberta.
E do PP? non comentas nada?
Non hai moito que dicir. Sobre o PP, penso que é un
partido que non está a altura da representación que
a cidadanía lle ten dado. Daría moito para falar, mais
está claro que o seu portavoz e actual candidato non
foi capaz de superar o papel de desleal delegado da
Xunta de Galicia en Santiago, colocando os seus intereses de partido por riba dos da cidade, case sempre.Temos a relación rota a raíz das súas falsidades e
mentiras sobre nós e sobre un sector numeroso de
Compostela.

porque hai cousas valentes que só se van facer se goberna Compostela Aberta”
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novas
CANDIDATURA
MÁIS FUTURO PARA SANTIAGO

1. MARTIÑO NORIEGA
Candidato á Alcaldía
44 anos, pai de Mara e Airas, fillo de Isabel e Martín que tiveron a ben namorar en Compostela na segunda promoción da
Facultade de Económicas no Campus Norte. Licenciado en
Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela, especializado en Medicina de Familia no CHUS e no Centro de
Saúde das Fontiñas, traballei na Central de Emerxencias do
061. DEA en Saúde Pública. Criado no Ensanche e cunha vida
partillada logo entre Teo e Santiago, tiven durante estes catro
anos a honra de exercer de Alcalde dunha cidade que leva sendo
o meu marco biográfico e a miña paixón dende toda a miña vida.

2. BRANCA PETRA NOVO REY
Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola
Universidade de Santiago. Conseguiu o DEA en Educación
Artística pola Universidade de Granada e o título de Especialista en Edición pola Universidade Oberta de Catalunya.
Durante unha década dedicouse á creación e á docencia
no campo da danza contemporánea desde o Laboratorio de
Movementos. Organizou o ciclo de lecturas poéticas Picaversos e
traballou no eido editorial. Autora de dous libros de poemas, acredita
que a cultura é un tecido vivo que nos sostén a todas, proxecta o pensamento comunitario
do pasado cara ao futuro e constrúe unha forma propia de habitar a cidade e o mundo.

laura doce
Compostela Aberta concorre aos comicios locais 2019 cunha candidatura honesta e valente
para seguir gañando máis futuro. Unha candidatura paritaria que foi escollida nun proceso de
primarias abertas no que puideron participar
todos os cidadáns e cidadás de Santiago que así
o desexaron. A listaxe de Compostela Aberta
integra continuidade e experiencia na acción de
goberno con novas caras, co obxecto de seguir
impulsando o proceso de cambio aberto na cidade en 2015.

3. RAFAEL PEÑA VIDAL
Veciño da Lavacolla. Da aldea sempre presente e sempre pendente dela.
Son traballador en excedencia do servizo de
atención a persoas con mobilidade reducida
no Aeroporto Rosalía de Castro da Lavacolla,
a miña a casa e a miña paixón. Do Compos e da
CIG, branquiazul e vermello a partes iguais.
Por diante efectivizar por fin o equilibrio territorial no noso concello.
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4. MARTA LOIS GONZÁLez

5. JORGE DUARTE VÁZQUEZ

Veciña do barrio de Fontiñas. Doutora
en Ciencia Política e profesora da USC.
Dende 2015 exerzo como concelleira
de Igualdade, Turismo, Emprego, Comercio e Promoción Económica.

Nacín en 1966 en Boimorto. Arquitecto pola ETSA da Coruña, con especialización en Urbanismo e Rehabilitación e Renovación Urbana. Resido en
Santiago dende principios dos noventa e dende o estudio Atrio Arquitectura abordo proxectos de rehabilitación,
de turismo rural, arquitectura bioclimática e
tamén proxectos de urbanización. Fun presidente do Colexio de
Arquitectos en Compostela e decano do Colexio de Arquitectos
de Galicia e coordinei o Manual de Calidade do Proxecto Arquitectónico do Consello Superior de Arquitectos de España.

Estes anos de experiencia e traballo intenso servíronme para impulsar políticas transversais e transformadoras como a campaña Compostela en
Negro e Compostela Territorio das Mulleres, sentar as bases
dunha gobernanza de turismo, e avanzar no desenvolvemento
económico local e de emprego de Santiago.

6. MARÍA ROZAS PÉREZ
Nacín en Compostela. Licenciada en
Ciencias Políticas e da Administración pola USC. Máster de Estratexias,
Axentes e Políticas da Cooperación ao
Desenvolvemento polo Instituto HEGOA. Fun voluntaria en varias ONGD’s
e participante de movementos asociativos e
feministas. Durante sete anos traballei de consultora de xestión
económica para Administracións Públicas nunha empresa de
tecnoloxía da información e da comunicación. Nos últimos 4
anos fun Concelleira de Facenda onde puxen o meu esforzo e
coñecementos no obxectivo dunha Compostela social e xusta.
Un total de 35 persoas
conforman a canditatura
de Compostela Aberta, que
encabeza Martiño Noriega

“Compostela
Aberta concorre
aos comicios
locais 2019
cunha candidatura honesta
e valente para
seguir gañando
máis futuro”
Un proceso que foi posible grazas ao rexeitamento das dinámicas
afastadas da cidadanía,
propias dos partidos tradicionais, e ao abeiro do
cal se impulsou un tempo novo para Compostela, con novas formas de
facer e de estar, baixo a
premisa da democracia
real e participativa, na cal
todas e todos cabemos.

8. concha fernández
Picheleira de adopción. Aquí estudei
Psicoloxía e fixen o doutoramento
en Psicoloxía Política e no CIFP Compostela exerzo como profesora de
intervención sociocomunitaria.
Nestes catro anos exercín de concelleira
de Políticas Sociais, e son candidata de CA
porque quero continuar o traballo iniciado para construír unha
Compostela aberta e diversa, máis social, solidaria e saudable, na
que vivir mellor e desfrutar todos os dereitos.

7. XAN DURO Fernández
No aspecto laboral, son Diplomado
en Biblioteconomía e Documentación e funcionario da USC como
auxiliar técnico de biblioteca. No
aspecto vital, teño parella e son pai
de dous nenos de 10 e 12 anos. Levo
moitos anos vinculado a movementos sociais, particularmente ao ecoloxista, no que fun presidente de
ADEGA e coordinador Xeral de Verdegaia. Nos últimos catro
anos fixen parte do Goberno Municipal de Compostela como
Concelleiro responsable de Medio Ambiente, Convivencia e
Informática, con competencias en Sustentabilidade.

9. alejandro castro botello
Medrei e vivín a meirande parte da
miña vida no Ensanche Compostelán,
barrio do que me sinto parte.
Estudei no CEIP Apóstolo Santiago
e despois no IES de Sar. Formeime
no ámbito da Enxeñaría Civil na UDC.
Participo no activismo ecoloxista e pola
mobilidade sostible, así como pola recuperación de servizos para o ben común. Sempre comprometido
coa miña cidade, traballarei para construír entre todas o futuro
dunha Compostela que avanza máis.

10. NOA MORALES SÁNCHEZ

11. miguel penas rodríguez

Criada entre o Meditarráneo e o
Atlántico, agora veciña da Pontepedriña. Licenciada en Ciencias Políticas,
rama de Relacións Internacionais, na
USC e cun mestrado en Estudos Árabes e Islámicos na Autónoma de Madrid.
Alí debullei os procesos de destrución cultural en situacións de conflito armado ata que
desembarquei da tese sobre Seguridade Humana para navegar
catro anos no Concello De Santiago. Nestes anos levei as áreas
de Deportes, Mocidade, un anaquiño de Medio Ambiente e nos
últimos dous anos Mercados.

Pai de Marinha e companheiro duma
educadora social. Da Rua de Abaixo, do López Ferreiro, do Mixto nº5
atual Antón Fraguas, das Fontinhas,
e de volta no bairro das Marias. Licenciado em História pola USC, técnico de Turismo polo Rosalia e Máster
(demostrável) pola UOC. Trabalhei como
asalariado, como autónomo, e até fui empresário. Fui presidente
da AGAL. Nos últimos 20 anos participo ativamente no movimento político, associativo, cultural e social de base. Nos últimos
4 desde o Concelho coordenando o gabinete da Alcaldía.
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12. NATALIA PALEO
MOSQUERA
Doutora en Ciencia Política,
traballo como profesora na
Facultade de Ciencia Política
da USC e como investigadora do
grupo Armela. Traballei como asesora do Goberno
de Compostela Aberta durante esta lexislatura e
teño o convencemento de que mudamos e tratamos de mellorar moitas cousas, pero tamén de que
aínda queda moito por facer. Formo parte desta
candidatura porque creo que é moi importante que
Compostela Aberta poida gobernar outros catro
anos máis e consolidar os cambios.

15. ANTÓN RUANOVA
FERNÁNDEZ
Nacín hai 32 anos en
Compostela e son triatleta
profesional e licenciado en
Economía pola USC.
Despois dos catro anos de bo goberno do equipo
de Compostela Aberta na cidade, síntome en débeda con esa gran labor e por iso decido achegar o
meu pequeno gran de area no que humildemente
poida aportar. Nun mundo globalizado con moitos
intereses poderosos difíciles de combater, son un firme defensor do plano de actuación local.

18. MARÍA LUÍSA
ÁLVAREZ GAREA
Nacín no Penedo en Conxo hai 50 anos. Cando tiña
un ano, marchei a vivir ao
“pueblo“ e regresei ao meu barrio de novo hai xa 25. Vivo en familia, coa miña filla
Carme e o meu home.
Son mestra de Educación Infantil e logo dalgúns
anos e moitas boas experiencias en Unitarias da Escola Rural, levo xa 12 anos no colexio da Ramallosa,
co privilexio de facer un traballo que me gusta e que
gusta ao meu alumnado.

Son Iago, teño 43 anos e
vivo en Mallou, picheleiro.
Son profesor de Lingua Galega e Literatura e absoluto
defensor do ensino público.
Vivín no Reino Unido, Finlandia
e Alemaña (aquí como profesor na universidade de
lingua e cultura galega).
Tamén traballei como guía de turismo especialmente no Camiño de Santiago. Encántame o deporte,
e practiquei practiquei, entre outras modalidades, o
kayak polo, rugby, ciclismo, balonmán…

16. GRACIELA CARRO
ASOREY
Nacín en Santiago de
Compostela un 25 de
Xullo do ano 85. Crecín e
crieime en Marrozos, no seo
nunha familia numerosa de clase traballadora.
Estudei en San Xosé de Cluny, no IES da Pontepedriña e Ciencias Políticas na USC, aínda que non acabei a carreira fixen un plan de formación e o curso
Superior de Seguros, e este ano animeime a emprender e abrín a miña propia axencia. Formo parte
da directica da AVV de Marrozos.

19. SIGRID CAMPO
REGUEIRO
Nacín en Ourense, medrei
en Lugo e levo anos afincada
en Compostela. Feminista dende
sempre. Participei en Compostela Aberta dende que cheguei a Compostela e sempre apostei
polos espazos de ruptura como o mecanismo para
mudar a sociedade galega e a cidade.
Precisamos unha cidade feita dende e para as maiorías
sociais. Unha Compostela cos coidados no centro.

21. COMBA CAMPOI
GARCÍA

22. VICTOR MANUEL
SANTIDRIÁN ARIAS

De pequena levábanme
merendar ao adro da igrexa
das Angustias, e hoxe levo alí á
miña pequena.Tamén ao parque de
Belvís e ás actividades de Apego. Trato de conciliar
maternidade e feminismo, a reivindicar o espazo
central dos coidados.

Nacín en Madrid, onde me
licenciei en Xeografía e Historia. Despois de vivir e traballar en Vilagarcía de Arousa,
Becerreá e Londres, asenteime en Santiago de
Compostela, Patrimonio da Humanidade, como
dixo un clásico inxustamente esquecido onde me
doutorei en Historia Contemporánea.

Formeime como xornalista e doutoreime cunha
tese sobre os títeres de Barriga Verde na Posguerra.
Traballei como actriz, produtora, guionista, promotora cultural e,desde hai uns anos, como docente.

Traballo no ensino público, o de todas e todos e
comparte con xentes de latitudes variadas inquedanzas, proxectos e realidades sobre a educación.

14. MARÍA JESÚS
IGLESIAS PRADO
Nai de Teresa. Do barrio de
Meixonfrío e agora do de
Vista Alegre. Con formación
musical en piano polo Conservatorio Histórico. Logo de traballar
durante 15 anos no sector da artesanía, fíxenme autónoma e abrín Acivro Xoias hai dous. Ourive en formación, son membro de Ourives de Compostela. Participo de xeito activo no movemento feminista, cultural e
social da miña cidade

17. ANTONIO PADUA
PÉREZ CASAS
Son veciño do Barrio de San
Pedro e alí participo no movemento asociativo e cultural. Son
Físico de profesión pero levo moitos anos traballando como responsable
da rede de datos na Área TIC da Universidade de Santiago de Compostela. Tiven polo medio a
oportunidade de ser durante tres anos asesor para a
Sociedade da Información do conselleiro de innovación e industria da Xunta da Galicia.

20. MIGUEL VILARIÑO
LORENZO
Son picheleiro, nado na emblemática rúa de Abaixo das Marías,
hai 59 anos. Comecei a traballar
moi novo na área do Metal (7 anos) e
afiliado desde os inicios da desaparecida INTG.
Botei os últimos 36 anos traballando no Concello de
Santiago, 14 deles con responsabilidade na área da
Participación Cidadá e os últimos anos, na de Medio
Rural. Aceptei ir nesta candidatura, por ser consecuente coas miñas ideas.

23. MARÍA LUZ LÓPEZ
PARDAL
Chámome Mariluz,vivo no barrio de vista alegre co meu compañeiro e os nosos dous fillos.
Traballo no sector de servizos e o tempo
que me queda dedícollo a familia e a cambiar o mundo
que os rodea para facerllo máis amable.
Son a secretaria da Asociación de Veciñas e Veciños
Álvaro Cunqueiro do meu barrio e agardo que esta
nova andaina sirva para que a veciñanza a sinta súa e
participe.
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suplentes
24. MÓNICA GARCÍA
PÉREZ
Aínda que son de Agolada,
exerzo como compostelá
desde o ano 1983 e de veciña
dos Basquiños desde o ano1999.
Son actriz, se cadra coñecédesme por verme nalgunha
serie, pero agardo que tamén me teñades visto no
teatro, que é ao que me dedico maiormente, moitas
das veces da man do Grupo Chévere. Confío no teatro, ademais de como xeito de gañarme a vida, como
ferramenta para entreter, concienciar, emocionar, educar, divertir e facer reflexionar á xente.

2. DAVID DOMENECH
LABANDEIRA

25. XOSÉ RAMÓN
FANDIÑO VEIGA

1. MARÍA LUISA
GONZÁLEZ VÁZQUEZ

Compostelán de nacemento e de residencia, repartida
entre o barrio da Almáciga e,
maioritariamente, no Ensanche.
Como compostelán de toda a vida síntome moi
identificado co ideario de Compostela Aberta.

Licenciada en Filoloxía, traballo
no Centro de Linguas Modernas da USC, onde tamén participo
no traballo sindical. Son de Ourense
pero vivo en Compostela. Vivín en moitos barrios pero
formei parte do barrio de Sar, ao que lle teño moito
cariño, e agora son da Pontepedriña, onde levo case dez
anos.

Licenciado en Filoloxía pola USC, fun director da
Gran Enciclopedia Gallega e colaborador de Isaac
Díaz Pardo no Instituto Galego de Información (en
San Marcos), factoría cultural do grupo Sargadelos.
Fun premio xornalístico do V Centenario da USC.

Teño tres crianzas, Antía, Otto e Rebeca. E precisamente
da man do neno e a nena máis pequenos, comecei a
participar en pequenos e grandes activismos.

3. ANXOS PAZ
GARCÍA (NINE)

4. IVÁN RODRÍGUEZ
IGLESIAS

Malia do meu primeiro
apelido, pouco común por
Galicia, son nado en Compostela no ano 1979. Sempre
vivín nesta cidade no entorno da
Avenida de Lugo – Fontiñas, salvo na época
na que estiven estudando en Ferrol (daquela aínda
do Caudillo). Traballo para unha multinacional tecnolóxica emprazada na cidade, aínda que as miñas
obrigas lévanme de cotío por toda Galicia.

Compostelá de adopción
desde hai máis de trinta anos:
anteriormente veciña en San
Pedro, Almáciga, Meixonfrío e As
Fontiñas e actualmente no Castiñeiriño.

Teño 24 anos, son Graduado
en Filosofía pola USC e agora
preparo oposicións. Vivo na Cidade Vella e como tanta mocidade
non teño moi claro con que seguridades vou poder afrontar o meu futuro.

5. ÁNXELA FERNÁNDEZ
DA SILVA

6. ADRIÁN DIOS
VICENTE

Graduada en Ciencias Políticas e da Administración e
mestrado en Igualdade, Xénero e Educación, pola Universidade de Santiago de Compostela.
Actualmente tamén estou matriculada no Programa
de Doutoramento en Márketing Político, Actores e
Institucións nas Sociedades Contemporáneas.

Aínda que está de moda
chamarnos millenials, gústame pensar que son da Xeración Xabarín. Tamén da Xeración do Nunca Máis, que tiñamos
que escapar do instituto para ir ás manifestacións
contra o chapapote que representaban Fraga e Aznar. Esa xeración que estivemos acampados no 15M,
porque a crise económica pasaba por riba de nós e
queriamos berrar ben alto que non aspiramos a ser
unha Xeración Perdida, que sabiamos perfectamente onde estabamos.

Complementei a miña formación con xornadas e
cursos de diversa índole e temática, especialmente
relacionados con xénero e diversidade.

Natural de Bos Aires, levo
vivindo en Santiago 17 anos.
Músico, intento de poeta e de
escritor, son tamén dinamizador
cultural na cidade; na cal levo a cabo diversas actividades que teñen lugar en espazos de encontro social. Todas as actividades que dinamizo teñen como
obxectivo principal fomentar o carácter aberto e
popular dos encontros, facendo que a participación
das veciñas e vecinos sexa o maior posible.

Son docente de lingua francesa no ensino público
e desde a miña mocidade participo activamente
en movimentos sociais en defensa das menos favorecidas.

Fun voceiro da organización estudantil ANEGA e representante do Estudantado no Consello de Goberno
e no Consello Social da USC. Agora son responsable
local de Anova e Portavoz nacional de Espiral.

7. PILAR PÉREZ REY
Nacin hai 59 anos en Ames.
Con 13 anos vin vivir a Santiago, na rúa do Pino, barrio da
Almaciga. Cando expropiaron
na zona para construir as vivendas
de protección oficial fun vivir noutras
zonas da cidade. Desde 2004 volvin ao barrio da Almaciga. Son funcionaría do Concello de Santiago. Fun
delegada de persoal Pola CIG. Participei desde nova en
varias organizacions sociais, en especial no movimento
feminista, formando parte actualmente da Asociación
Andaina de Mulleres.

9. ESPERANZA PEÑA
MEJUTO

10. JESÚS RIVERA
ARMÁN

Non nacín en Compostela
pero rematei os meus estudos na cidade. Por motivos
case sempre profesionais, nin
lembro as veces que estiven entre Compostela
e outros lugares. Traballo en Sanidade, a favor dunha Sanidade Pública, por desgraza hoxe cada vez
máis privatizada de xeito encuberto. Son activista e
pertecente a SOS Pública, Movemento Galego de
Saúde Mental, entre outras plataformas.

Vivo no bairro das Marias
e trabalho de auxiliar administrativo num concelho.
Colaboro num centro social
em manter viva a memória histórica e na defensa e promoção do património. Também boto uma mão na comissão de festas da
rua de Abaixo. Nos próximos quatro anos gostaria de
ver nas ruas mais bicicletas, mais gente bailando e mais
crianças a falar em galego.
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PROGRAMA

A Compostela gran capital
é aquela que terá un Concello novo, máis moderno
e máis eﬁciente, adaptado
á nosa realidade metropolitana.

A Compostela que latexa
é aquela que sabe que o
seu corazón reside na súa
cultura, no seu deporte, na
súa xente moza, na participación, no seu pasado e na
súa lingua.

A Compostela que avanza é
aquela que ten un programa económico xusto, que
aposta por poñer a economía ao servizo das máis e
que procura o emprego de
calidade.

A Compostela dos coidados
é aquela que non deixa a
ninguén atrás, e aquela
que coida da súa poboación, que sitúa ás persoas
no centro das políticas sociais e feministas.

DÍA 8: MÉRCORES
23.30h Presentación
do programa
(Sala Capitol)

DÍA 9: XOVES
23.30h Inicio de
Campaña (Sala Riquela)
DÍA 11: SÁBADO
20.00h Laraño
20.00h Marantes
21.15h Figueiras
21.15h Nemenzo
DÍA 12: DOMINGO
12.00h Meixonfrío
12.30h San Xoán de
Fecha
19.00h San Lourenzo
20.30h San Pedro
19.00h Cesar
20.30h Busto

A Compostela para vivir é
aquela que medra de xeito
ordenado, que humaniza
as periferias e que sabe
como xestionar o territorio.

DESCARGA
O PROGRAMA ELECTORAL
DE COMPOSTELA ABERTA
www.compostelaaberta.org/programa2019

DÍA 13 LUNS
20.00h San Lázaro
20.00h Barrio das
Marías
21.15h Almáciga
DÍA 14 MARTES
20.00h A Rocha
20.00h Pontepedrinha
21.00h Conxo
DÍA 15 MÉRCORES
20.00h Romaño
21.15h Aríns
21.00h Salgueiriños
DÍA 16 XOVES
19.00h O Eixo
20.00h Castiñeiriño
21.15h Marrozos

DÍA 17 VENRES
12.30h O Restollal
20.00h Verdía
20.00h A Gracia
21.15h Bando
21.15h Grixoa
DÍA 18 SÁBADO
11.30h Compostela
Territorio Feminista
(Sala Riquela)
20.00h A Sionlla
20.00h Carballal
21.00h Lavacolla
DÍA 19 DOMINGO
11.30h A Peregrina
12.30h Vidán
19.00h A Barciela
21.00h Santa Cristina
21.00h Villestro

DÍA 20 LUNS
19.00h As Cancelas
20.00h Vista Alegre
21.15h Vite
DÍA 21 MARTES
21.15 COMPOSLATE
NATE SHOW
(Sala Capitol)
DÍA 22 MÉRCORES
20.00 Sar
21.00 Cidade Vella
DÍA 23 XOVES
20.00h Santa Marta
21.00h Ensanche
(Praza Roxa)
DÍA 24 VENRES
20.00h Amio
21.00h As Fontiñas
23.00 Festa da Alegria
(Praza 8 de marzo)
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13 RETOS de santiago para ter máis futuro

1

Compostela Aberta quere remunicipalizar o
servizo da auga, porque apostamos por unha
xestión máis eficiente, máis transparente e
máis sostible. Porque a auga é un ben fundamental das persoas, un dereito que non debera estar sometido á mercantilización. Porque
xa demostramos que en Santiago se poden
recuperar servizos para o público, e porque
sabemos que noutras vilas e cidades, mesmo
gobernadas polo PP ou o PSOE, a xestión
municipal da auga deu mellores resultados
que a privatización. Compostela Aberta non
se debe a ningunha empresa, e por iso podemos ser valentes.

QUE FIXEMOS?
Compostela Aberta iniciou
o pasado mandato coa clara
intención de municipalizar
servizos, e o da auga sempre
foi un dos nosos obxectivos.
Pero a sentenza xudicial que
anulou a concesión da ORA
e do guindastre fíxonos centrar os nosos esforzos nese
servizo, que ao igual que o
da auga, sempre estivo baixo
a sombra da corrupción.
Aínda así, neste mandato
demos pasos cara o obxec-

tivo de municipalizar a auga,
como a creación da Comisión que debe determinar o
modo máis eficiente de xestionar este recurso, e que
xa ten encargadas as auditorías previas necesarias.
QUE IMOS FACER
Os primeiros avances das
auditorías encargadas demostran que a xestión da
auga desde o público é
máis beneficiosa para os
intereses municipais. O
compromiso de Compos-

tela Aberta é materializar
a municipalización no primeiro tramo do mandato. Poremos fin así a un
contrato que leva máis
de trinta anos na mesma
empresa, que conseguiu
que gobernos anteriores
modificaran e ampliaran
en varias ocasións a adxudicación, a cambio de medidas cuestionables como
a concesión dun préstamo
ao Concello por parte da
empresa, préstamo que
o Tribunal de Contas ten
considerado irregular.
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2

Cada día, en Santiago entran 15.000 vehículos, procedentes dos municipios próximos ou da nosa amplísima zona rural. Coches que
contaminan e que invaden o espazo público. Compostela Aberta quere que as rúas sexan para as persoas, e non para os vehículos, e
iso significa apostar por políticas de mobilidade que fomenten o uso de modos brandos de transporte, por modelos urbanísticos que
permitan que a nosa sexa unha cidade para ser camiñada. Por unha mobilidade para vivir mellor.

QUE FIXEMOS?
Ao longo do pasado mandato sentamos as bases dun movo modelo de mobilidade en Santiago, con
medidas ás veces arriscadas pero
moi necesarias.
•

•

Puxemos en marcha a peonalización da rúa de San Pedro,
unha medida reclamada pola
veciñanza que ningún goberno
anterior se atreveu a executar
Pacificamos o tráfico en San
Francisco, un punto cunha
convivencia complicada entre
os vehículos e os peóns

• Puxemos en marcha medidas para
o calmado de tráfico no Ensanche,
estendendo a Zona 30
• Instalamos as primeiras plataformas adiantadas para bicicicletas
nos semáforos e colocamos aparcabicis, para facilitar o uso deste
modo de transporte
• Aprobamos o Pacto pola Mobilidade, que permite avanzar cara un
modelo máis sostible
• Acondicionamos un aparcadoiro
de borde na Avenida de Ferrol e
regulamos a rotación no aparcadoiro da Pontepedriña

QUE IMOS FACER
•

Aprobaremos o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, tomando o
Pacto de punto de partida

•

Crearemos aparcadoiros de borde en puntos estratéxicos como
Castiñeiriño e Vista Alegre, para
evitar que os coches procedentes
das aforas entren na zona urbana
buscando onde aparcar.

•

Melloraremos o transporte urbano, cunha licitación que nos
permitirá ter liñas máis eficientes, autobuses máis modernos, e
transporte a demanda no rural

•

Seguiremos reclamando un
novo modelo de transporte
metropolitano que de verdade
favoreza a conexión da área de
Santiago a través do autobús.

•

Avanzaremos na humanización
das rúas, con especial atención
nas zonas máis saturadas de
vehículos como a Praza de
Galicia e a súa contorna

•

Implantaremos un novo modelo de carga e descarga na
zona histórica, para dar un
servizo axeitado aos negocios
respectando as singularidades
da cidade vella.
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Facer de Santiago de Compostela unha capital deportiva na que se celebren eventos, campionatos e competicións de primeiro nivel,
aproveitando a potencialidade das súas infraestruturas e equipamentos constitúe un dos retos de Compostela Aberta no ámbito deportivo. Xunto a isto, o programa da nosa formación neste ámbito amosa un decidido apoio ao deporte base, ao deporte feminino
e aos deportes minoritarios.

QUE FIXEMOS?
Compostela Aberta entende o deporte como
saúde e como unha forma de socialización entre
a veciñanza. No primeiro mandato traballamos
moi directamente coas
entidades deportivas do
municipio, potenciando
o deporte de base, os
deportes minorizados e
o feminino. Un exemplo
é a posta en marcha da
Festa do Deporte, un recoñecemento ao traballo
destas entidades a prol
do deporte en Santiago,
ou a celebración da Gala
do Deporte. Tamén investimos máis dun millón
de euros na renovación
das instalacións deportivas, que levaban décadas
de abandono como o
campo de fútbol de San-

ta Isabel, o estadio Verónica
Boquete, o campo de rugby
da USC ou diversos polideportivos como o Apóstolo
Santiago ou o Monte dos
Postes. E durante este mandato sentamos as bases da
Compostela Capital Deportiva, sendo sede de numerosos eventos de primeiro
nivel como unha proba do
mundial de Enduro, o Mundial de Xadrez, a Supercopa
de Baloncesto ou a fase previa da Eurocopa sub-20 de
fútbol feminino.
É IMPORTANTE FACER

Agora é preciso continuar o
camiño andado, seguir tendo
unha administración local
comprometida coa xestión
pública e o mantemento das
infraestruturas, un Concello
que aposte polos deportes
minorizados e que siga na
liña da Compostela capital

Deportiva. Fomentar este
tipo de competicións non só
serve como ferramenta para
a desestacionalización do turismo xa que atraen moito
público senón como escaparate e alicerce para as diferentes entidades deportivas
do noso Concello.
QUE IMOS FACER
• Continuar a aposta polo
mantemento das instalacións deportivas e estudo de novos equipamentos nos barrios.
Querer é manter. Por iso
continuaremos coa reforma
e mantemento das instalacións que ten o departamento ao seu cargo e que
levan anos con necesidade de obras importantes
como o caso do pavillón de
Vite, Quiroga Palacios ou os
campos de fútbol do Sergas,

Cancelas e Conxo. Ademais, elaboraremos un plan
para mellorar a accesibilidade ás instalacións deportivas como xa temos feito
no pavillón Monte dos Postes ou no de Santa Isabel. E
todo iso completado coa
seguinte fase no Verónica
Boquete, a construción de
novos equipamentos como
a Cidade da Raqueta ou a
construción dunha cuberta acristalada na piscina do
Multiusos de Sar.
• Novo modelo para
XADE e o Multiusos de
Sar.
No actual mandato, conseguimos que o Multiusos de
Sar voltase á normalidade,
por unha banda, auditando
e actualizando as contas de
XADE e, por outra, relanzando o equipamento coa
programación de grandes

eventos como a Supercopa
ou concertos como o de
Bob Dylan ou Helloween.
No próximo mandato garantiremos a maioría da
parte pública na xestión das
instalacións e a súa titularidade municipal a través da
transformación de XADE
nun ente público.
• Continuar a aposta polos
deportes minorizados e
o deporte feminino
Continuaremos co programa desenvolvido nos últimos dous anos de campañas
de fomento dos deportes
minoritarios, baixo a lóxica
de difundir e consolidar a
súa presenza no concello.
Seguiremos apostando polo
deporte feminino, tanto no
apoio aos equipos e clubs
como na aposta firme por
que a nosa cidade sexa sede
de competicións.

14 o viso

oviso.gal

13 RETOS
4

Nos últimos 20 anos, Santiago experimentou un enorme crecemento urbanístico. Medraron barrios como Santa Marta, Salgueiriños ou
Castiñeiriño, pero medraron de maneira desestruturada. Fixéronse promocións de vivendas, pero non se fixeron barrios. Compostela
Aberta quere un territorio máis habitable, máis conectado. Por iso, no próximo mandato centraremos os esforzos en humanizar os
nosos barrios.

QUE FIXEMOS?
• Apostamos pola humanización de Montero Ríos
e da Avenida de Vilagarcía
• Iniciamos as obras de
reurbanización de Castrón D´Ouro
• Instalamos e puxemos en
funcionamento o ansiado
ascensor de Triacastela,
para conectar os barrios
de San Pedro e Fontiñas
• Reurbanizamos a rúa das
Cancelas para facela máis
accesible
• Iniciamos a reforma do
parque da Constitución,
para mellorar a convivencia neste lugar

•

Melloramos a accesibilidade na rúa Bispo Diego Peláez, que quedara fora dos
plans de anteriores gobernos para o barrio de Vista
Alegre
QUE IMOS FACER
• No Eixo Norte:
-Humanizaremos a avenida
de Xoán XXIII, ampliando o
espazo peonil e favorecendo
a conexión entre os barrios
de Vite e dos Basquiños
-Remodelaremos a praza
de Ultreia, a rúa Oviedo e a
Avenida de Salamanca
-Impulsaremos unha gran reforma da zona de San Caeta-

no e actuaremos no ámbito
de Concheiros e a Avenida
de Lugo para convertela nunha verdadeira rúa urbana
•

•

No Eixo Sur:

-Converteremos o viario
Clara Campoamor nun bulevar urbano romperá as
barreiras entre o Ensanche e
Pontepedriña

•

-Humanizaremos a rúa do
Restollal, para calmar o tráfico e favorecer a permeabilidade entre ambos lados dun
barrio dividido en dous
•

O Plan Vite: investiremos máis de dous millóns de euros en tres
anos para reformar as
principais rúas do barrio

•

O Plan Ensanche: actuaremos sobre espazos referenciais como
o antigo colexio Peleteiro, a Praza de Galicia
ou a rúa Santiago de
Chile
Máis Conxo: crearemos unha gran praza
no Campo de Conxo
e acometeremos un
proxecto da praza de
Antón Fraguas. Dialogaremos sobre a reforma da Avenida de Ferrol, e incorporaremos
un novo equipamento
multiusos cuberto
Máis Fontiñas: promoveremos a reurbanización da rúa de Madrid e consturiremos

un espazo común e de
lecer de usos colectivos ao aire libre
•

Máis Romaño: humanizaremos o barrio
desde a rotonda da
Torreira

•

Máis Sar: iniciaremos a segunda fase
das obras de Castrón
D´Ouro, e iniciaremos
a reurbanzación da
Ponte de Sar

•

Máis Barrios: arranxaremos as zonas máis
deterioradas da cidade, con obras de pouca envergadura pero
que melloren a vida da
cidadanía
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Unha
Compostela territorio feminista é un concello
moito máis amable
e respectuoso cos
dereitos de todas
as mulleres que nel
habitan. Para acadar
a igualdade, é indispensable incorporar
o feminismo nas formas de facer política,
e que sexa un eixo
transversal que estea
presente en todas as
áreas de goberno.
Con ese compromiso deseñamos a nosa
acción política, que
vai encamiñada cara
a implantación de
medidas transformadoras das relacións
de xénero.

QUE FIXEMOS?
Nun único mandato impulsamos numerosas medidas
encamiñadas a visibilizar as
situacións de desigualdade
e violencias que sofren as
mulleres polo mero feito de
selo. Así, dende 2015 lanzamos a acción “En negro contra as violencias machistas”,
unha campaña de sensibilización que tinguiu de negro
máis de 3.500 comercios
e chegou en catro anos a
máis dun cento de concellos
do país. Ou tamén a marca
“Compostela Territorio das
Mulleres”, cun distintivo que
amosa que hoteis, restaurantes e establecementos son
lugares que respectan os
dereitos de todas as mulleres. Tamén abrimos a Casa
Xohana Torres, un espazo
de encontro longamente demandado polo movemento

feminista e que foi realidade durante o mandato de
Compostela Aberta. Ademais, chegamos por vez primeira ao rural cuns obradoiros de empoderamento
nos que participaron preto
de 200 mulleres das 21 parroquias de Compostela. E
puxemos nome de muller a
Compostela, co cambio de
denominación do aeroporto Rosalía de Castro, o estadio Verónica Boquete ou
o parque Begoña Caamaño.
É URXENTE FACER
Por iso, tras ter sentado
as bases dunha Compostela máis feminista e ter
impulsado políticas transformadoras nesta materia,
é preciso continuar dando
pulo a este traballo e non
parar nin para coller im-

pulso. É fundamental seguir
mudando conciencias e que
a veciñanza sexa consciente dos comportamentos
machistas que se seguen a
producir, para frealos e non
permitilos.
QUE IMOS FACER
• Crearemos unha Escola
municipal sobre Igualdade, empoderamento
das mulleres, violencia patriarcal e novas masculinidades.
• Crearemos un Recurso
habitacional alternativo
para as mulleres en situación de violencia de xénero e para as súas fillas e
fillos.
• Impulsaremos un Foro de
participación das mulle-

res, un espazo permanente de traballo e diálogo
entre o Concello e os colectivos de mulleres.
• Consolidaremos o modelo de co-xestión da Casa
das Mulleres Xohana
Torres entre o Concello
e os colectivos e grupos
feministas.
• Elaboraremos un protocolo de actuación nos
transportes
públicos
para dar resposta a situacións de emerxencia
• Continuaremos cos programas e obradoiros de
empoderamento
das
mulleres do rural.
• Fortaleceremos a estrutura organizativa do Centro
municipal de Información ás Mulleres (CIM).
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A nosa é unha cidade centrada fundamentalmente no sector servizos, cun 82% sobre o Produto Interior Bruto, que precisa ser
máis forte no sector secundario. Apostar pola reindustrialización de Compostela é un dos eixos clave do programa económico de
Compostela Aberta, xa que cunha industria forte xerarase máis emprego, e poderemos ser máis competitivos.

QUE FIXEMOS?
Despois de ter asinado o
Acordo para a Reindustrialización de Compostela coa
Xunta, a Cámara de Comercio e a Universidade de
Santiago, e de ter apostado
durante este mandato porque Uninova se convertese
nun verdadeiro captador de
talento, cómpre non demorar máis esta aposta pola
industrialización e dar os
pasos definitivos na coordinación dos diferentes axentes económicos da cidade.
Por iso, poremos xa en
marcha os recursos necesarios para proporcionar un
servizo óptimo ás empresas
que desexen desenvolver

en Santiago a súa actividade industrial. Esta colaboración traduciuse na captación de proxectos como
BioIncubatech, Spin_up ou
DATAlife, que consolidan
a aposta polos sectores
da biotecnoloxía e a madeira. Estes sectores foron
escollidos pola presenza
de empresas tractoras e
grupos de investigación da
USC, que ofrece posibilidades de desenvolvemento de novas actividades
empresariais que pechen
os ciclos produtivos. Tamén impulsamos a feira
Galicia Maker Faire, que
pouco a pouco se converteu na maior feira maker
de todo o Estado.

É NECESARIO FACER
É evidente que aínda quedan
moitos máis pasos por dar
para acadar que os nosos
polígonos industriais sexan
máis fortes, apostando por
sectores estratéxicos e dándolle un novo impulso ao
polo da Sionlla, que debe
captar novas empresas.
QUE IMOS FACER?
1. Plan de Reindustrialización.
Poremos en marcha un Plan
de Reindustrialización para
que Compostela sexa líder
nos sectores da biotecnoloxía e da madeira, fixando

tecido produtivo e emprego
de calidade nesas áreas. O
Concello xogará un papel
impulsor desta triple hélice
composta por administracións, Universidade e mundo
empresarial, nun proxecto
que permita desenvolver
con urxencia o polo industrial do polígono da Sionlla.

as actividades industriais
máis innovadoras e incentivaremos a realización de
eventos singulares nos que
promocionar os produtos e
servizos innovadores, como
a Galicia Maker Faire.

2. Incentivos económicos
e industrias innovadoras.

Demandaremos do Goberno español que recupere
este proxecto e esixiremos
que se incorpore aos próximos orzamentos do Estado.

Lanzaremos un plan de incentivos económicos para a
reindustrialización, e impulsaremos un programa para
favorecer a creación e crecemento das empresas dos
sectores da biotecnoloxía
e da madeira. Apoiaremos

3. Estación de mercadorías na Sionlla.

O Polígono da Sionlla será a
infraestrutura loxística clave
sobre a que se asente a estratexia industrializadora de
Compostela.
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Santiago é a capital cultural de Galicia. Nos últimos catro anos recuperamos ese latexo grazas á aposta decidida de Compostela
aberta e grazas ao noso compromiso co ecosistema cultural local. Cremos que a cultura é un dereito universal, unha ferramenta de
transformación social, e tamén unha industria na que é preciso acabar coa precariedade. Traballaremos para abrir públicos, formatos
e estilos, colaborando co sector profesional e co amateur, mediante unha política pública transparente e responsable.

QUE FIXEMOS?
• Creamos a
Semana do
Compostela,
cipación do
do sector

SELIC, a
Libro de
coa particonxunto

• Convocamos un concurso aberto de proxectos para a Dirección
do Auditorio de Galicia
• Abrimos a Sala Agustín
Magán ás residencias
creativas de compañías
teatrais e artísticas
• Impulsamos a convocatoria de axudas para
proxectos culturais baixo o modelo da concorrencia competitiva

• Descentralizamos as festas
e promovemos a participación de artistas locais no
Apóstolo e na Ascensión
• Recuperamos a música ao
vivo nos locais de hostalaría
• Recuperamos a memoria
do Banquete de Conxo
cunha gran festa nun espazo acondicionado para a
veciñanza
• Presentamos a candidatura de Santiago para a súa
adhesión á Rede de Cidades Creativas da UNESCO,
no apartado de cinema
• Asinamos a Carta pola
Igualdade Muller-Home nas
artes escénicas

QUE IMOS FACER?
• Seremos a primeira cidade galega en elaborar un
Plan Estratéxico da Cultura que avalíe o mapa
cultural de Santiago e
oriente as políticas públicas nesta materia
• Consolidaremos e incrementaremos as axudas
competitivas á produción cultural e crearemos
unha nova convocatoria
de axuda á creación e á
investigación no sector
cultural
• Promoveremos un modelo de talleres-residencias de artistas nos
centros de ensino, en

colaboración coas comunidades educativas.

para a veciñanza de Santiago

• Articularemos unha Rede
Local de Artes ao Vivo, a
través de convenios coas
asociacións e establecementos comerciais

• Impulsaremos o aproveitamento artístico dos
parques e zonas verdes
da cidade

• Poremos en marcha programas de acceso a actividades culturais para a
infancia, a mocidade, os
maiores de 65 anos e a
zona rural

• Melloraremos as infraestruturas e equipamentos
culturais e conveniaremos con Afundación o
acondicionamento e uso
da antiga Aula de Cultura
da Carreira do Conde.

• Crearemos unha Axenda
Cultural única da cidade,
e impulsaremos un bono
cultural que dinamice o
consumo cultural mediante descontos ou condicións especiais de acceso

• Aproveitaremos o Xacobeo para darlle visibilidade á nosa produción
cultural, impulsando un
gran festival Compostela
é Música!, elaborando un
mapa de arte na rúa.
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A Compostela dos
coidados é aquela
que non deixa a ninguén atrás, e aquela que coida da súa
poboación e fai do
noso un municipio
máis amigable para
vivir. Coas persoas
maiores, cos nenos
e nenas, coas persoas en risco de exclusión… todo iso
configura a Compostela dos coidados, que é tamén
máis xusta, inclusiva
e feminista.

QUE FIXEMOS?
Nos últimos catro anos
situamos ás persoas no
centro das prioridades
das políticas públicas, reducindo as desigualdades
sociais e procurando favorecer o acceso real e
efectivo aos dereitos de
cidadanía.
Impulsamos
unha Ordenanza de Garantía Básica Cidadá e
unha Renda Municipal
para as persoas con menos recursos que chegou
a preto de 350 familias de
Compostela, unha renda
pioneira que daba cobertura ás persoas migrantes en situación irregular.
Tamén multiplicamos por
sete as bolsas para come-

dor, actividades e material
escolar, aumentando a conciliación familiar. Con este
programa logramos chegar
a máis de 1.000 nenos e
nenas de todo o Concello.
Fomos tamén un Concello
solidario que dende o local se propuxo cambiar o
global. Por iso puxemos en
marcha por primeira vez na
historia unha convocatoria
de axudas á cooperación,
primeiro de 90.000 e logo
de 120.000 euros para impulsar proxectos en países
en vía de desenvolvemento.
É URXENTE FACER
Nos últimos catro anos
mellorou a vida da veciñan-

za de Compostela, reducíndose as desigualdades e
cun maior e mellor acceso
aos servizos sociais. Por
iso é preciso que agora
se continúe este camiño e
se sigan facendo políticas
públicas que coloquen ás
persoas (e sobre todo ás
máis vulnerables) no centro das políticas.

•

Crearemos dous centros de día no Peleteiro
e outro en Galeras

•

Aplicaremos un Plan de
accesibilidade física e comunicativa en todos os
edificios e servizos públicos

•

Impulsaremos unha renda de garantía infantil
para que as axudas poidan chegar antes e dun
xeito mellor organizado.

•

Crearemos o Centro
Integral de Atención a
Persoas Sen Fogar, o
primeiro de residencia
de media estadía individualizada en toda Galicia

QUE IMOS FACER?
• Fomentaremos os itinerarios accesibles e seguros, e un Programa
municipal de barrios
amigables coas persoas
maiores.
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QUE FIXEMOS?

Santiago é un municipio extensísimo, o
centro urbano e 21
parroquias rurais que
sufriron anos de abandono. Nos últimos catro anos apostamos
polo rural, porque estamos convencidos de
que é o noso tesouro, pero aínda queda
moito por facer. Pero
tamén nos barrios,
e mesmo no centro
da cidade, sufrimos a
deixadez de gobernos
anteriores, que non se
ocuparon de coidar de
Compostela.

• Investimos no rural todos
os fondos dos Plans de
Deputación da Coruña,
máis de oito milóns de
euros
• Rervamos para a zona rural unha parte relevante
do contrato de mantemento, para mellorar os
accesos ás parroquias
• Iniciamos un plan para
dotar de espazos sociocomunitarios cubertos a
todas as parroquias e xa
están en marcha os de
Verdía e Laraño
• Adxudicamos a instalación de nova sinaléctica
no rural
• Puxemos en marcha por

primeira vez un gran contrato de mantemento da
rede viaria, dotado con
máis dun millón de euros
anual
• Puxemos en marcha a app
Liña Verde, para gañar axilidade na resposta ante
os desperfectos da rede
viaria ou de determinados
servizos públicos
QUE IMOS FACER?
• Aprobaremos o Pacto
polo Rural de Compostela impulsado por FERUSA,
no que nos comprometemos a investir no rural 20
millóns de euros nos próximos oito anos
• Poremos en marcha un
plan para levar o sanea-

mento e o abastecemento
aos núcleos do rural que
carecen deste servizo
• Aumentaremos a seguridade peonil no rural,
co acondicionamento de
cunetas rebasables ou
sendas peonís, sobre todo
nas contornas dos centros cívicos e das igrexas
• Seguiremos dotando as
parroquias de espazos sociocomunitarios cubertos
• Colaboraremos coas outras administracións e
coas empresas operadoras para que o rural de
Santiago teña banda ancha
de Internet
• Fomentaremos a economía rural, e iniciaremos
unha experiencia piloto

de formación en agricultura biolóxica
• Renovaremos o alumeado das parroquias, apostando pola eficiencia
enerxética
• Reforzaremos o contrato de mantemento,
incrementando o seu
orzamento e prestando
unha especial atención á
zona rural
• Continuaremos reforzando os plans de roza,
fomentaremos a plantación de especies autóctonas non pirófitas, e
instaremos á Xunta a rematar as concentracións
parcelarias pendentes,
co obxectivo de previr
os incendios forestais
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O cambio climático é xa unha realidade, pero aínda estamos a tempo de paliar os seus efectos. Para logralo, é precisa a implicación
de todas e todos, e as administracións municipais teñen a obriga de motivar e acompañar á cidadanía, de seren exemplo de boas prácticas. Por iso, Compostela Aberta manterá no próximo mandato o camiño iniciado nos últimos catro anos, apostando por políticas
enerxéticas sustentables e por unha xestión dos residuos máis eficiente e responsable.
QUE FIXEMOS?
• Deseñamos os novos pregos para a licitación do
servizo de recollida do
lixo e a limpeza viaria, e
abrimos a consulta pública
ao mercado e á cidadanía
sobre as condicións da
• Puxemos en marcha un
programa piloto de compostaxe comunitaria Puxemos en marcha un programa piloto de compostaxe
comunitaria nalgúns barrios da cidade e en varios
centros escolares.
• Implantamos a compostaxe doméstica nas parroquias de Figueiras, Laraño,
Villestro, Grixoa, Sabugueira e A Gracia
• Impulsamos o programa
Tropa Verde para promover unha xestión responsable dos residuos

• Implantamos o sistema de
recollida de vidro porta a
porta para o sector hostaleiro da cidade histórica, e
aumentamos en máis dun
30 por cento a recollida
selectiva desa fracción
• Recuperamos a compactadora do Franco, na que se
recollen máis de 400 quilos
de lixo dia
• Instalamos un sistema de
recollida de aceites usados,
e incrementamos en máis
dun 200 por cento a recollida selectiva deste residuo
• Adxudicamos por primeira vez o contrato de subministración eléctrica do
Concello de Santiago, asegurando a súa procedencia
de fontes renovables
• Renovamos 2.500 puntos
de luz grazas a un préstamo
do IDAE, utilizando LEDs

que evitarán a emisión
anual de medio millón de
toneladas de dióxido de
carbono a atmósfera
•Substituímos as luminarias de instalacións deportivas e da zona rural,
apostando por tecnoloxías máis sustentables
•Aprobamos o Plan de
Acción para as Enerxías
Sustentables
•Impulsamos o proxecto
europeo TRAFAIR, que
nos permitirá medir a calidade do aire en Santiago
QUE IMOS FACER?
• Licitaremos o novo
servizo de recollida
do lixo e cumpriremos
coas directivas europeas en materia de residuos

• Levaremos a compostaxe a todas os barrios e
parroquias, instalaremos
o quinto colector nos
lugares nos que sexa imposible compostar, e aplicaremos un novo modelo de recollida porta a
porta e con illas de quita
e pon na cidade histórica
• Reforzaremos o programa Tropa Verde, e impulsaremos novos proxectos de concienciación
ambiental
• Aprobaremos unha nova
ordenanza municipal de
verteduras
industriais
para evitar a contaminación de acuíferos e espazos naturais
• Aplicaremos
medidas
de mellora da eficiencia
enerxética dos inmobles
municipais

• Primaremos a produción eléctrica de orixe
renovable nos contratos
públicos de subministración de enerxía
• Completaremos a substitución das luminarias
existentes por outras
máis eficientes e sustentables
• Renovaremos o parque
móbil municipal introducindo vehículos híbridos
e eléctricos
• Converteremos a Finca
do Espiño nun centro
asesor e dinamizador da
sustentabilidade, a través
do novo CIAC
• Desenvolveremos o proxecto europeo TRAFAIR,
que permitirá instalar
dez novos sensores para
medir a calidade do aire
nas zonas urbanas
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QUE FIXEMOS?

Santiago é unha cidade
cada vez máis internacional e atractiva e por
iso levamos tres anos
consecutivos récords en
chegada de viaxeiros e
turistas. Pero a potencia
sen control non serve
de nada e por iso queremos un modelo de turismo responsable e sustentable, que reparta os
beneficios no conxunto
da xente e non un ‘turismo a granel’ que é pan
para hoxe e fame para
mañá, especialmente na
Zona Histórica.

Unha das primeiras medidas foi a moratoria hoteleira no Casco Histórico
pola saturación existente.
Aínda que houbo quen a
presentou como unha medida catastrofista, o tempo
deunos a razón en que era
necesaria. Vinculado a isto,
fíxose un estudo a fondo
dos apartamentos turísticos existentes na cidade
e reclamóuselle a Xunta a
implantación dunha taxa
turística simbólica como a
que existe en decenas de
cidades europeas e do mundo e que poidamos investir
en coidado e protección
da cidade, especialmente
na Zona Vella, e promoción
de turismo responsable ao
longo de todo o ano.
Tamén melloramos a desestacionalización e a diversificación do turismo,
conseguindo ser menos de-

pendentes da tempada alta
e mellorando o atractivo
grazas a eventos musicais e
culturais (WOS, Womex...),
deportivos (Mundial de Xadrez, Supercopa de basket)
ou congresos profesionais
de primeiro nivel.

supoñen competencia desleal, provocan aumento dos
alugueiros, precarizan o emprego no sector hoteleiro e
deixan máis de oito millóns
de impostos sen recadar
cada ano.

É URXENTE FACER

• Potenciar as 3-D: Desestacionalizar, Descentralizar, Diversificar

O noso obxectivo é reforzar
a inspección e control sobre
os apartamentos turísticos
irregulares e seguir insistindo nas 3D -Desestacionalizar, Diversificar, Descentralizar- para non morrer de
éxito despois do Xacobeo
2021

Seguiremos
incentivando
dende o Concello iniciativas e alternativas de ocio,
culturais, deportivas, ecolóxicas e gastronómicas de
alto nivel ao longo de todo
ano promovendo Santiago
como destino con responsabilidade social e inclusivo.

QUE IMOS FACER?

Impulsaremos eventos e
equipamentos que permitan
diversificar e desestacionalizar o turismo en tempada
baixa, como a instalación
dunha noria temporal e desmontable durante os meses
de outono-inverno nunha

• Inspección de apartamentos turísticos
Reforzar a inspección e
control dos apartamentos
turísticos irregulares que

zona singular da cidade
como é a Alameda.
• Apoiar e premiar as iniciativas de Turismo responsable
Apoiaremos dende o Concello as iniciativas de empresas hoteleiras, pequenos
comercios, cooperativas...
encamiñadas ao turismo
responsable (emprego de
calidade, cumprir criterios
sociais e ambientais, accesibilidade...). Crearemos tamén a certificación “Compostela Responsable”.
Converteremos Santiago
na primeira cidade do mundo que mide o Índice do
Progreso Social do Turismo,
para facer balance do impacto do turismo máis alá
das cifras brutas de visitantes e peregrinos e repercutir os beneficios na mellora
das condicións de vida de
toda a veciñanza.
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Santiago é a capital de Galicia, e queremos reforzar ese papel que nos fai sentir orgullosos e orgullosas. Queremos facelo acompasando a realidade administrativa coa realidade social, preservando a nosa historia e apostando por un futuro no que sexan protagonistas
a innovación e o coñecemento. Queremos unha capital con máis autonomía e con maior financiamento, que estea ao servizo da cidadanía e do tecido asociativvo.

QUE FIXEMOS?
Conseguimos aprobar o
proxecto das estación intermodal de Galicia, que
mellorará as comunicacións co resto do Estado
e será unha oportunidade
para a transformación urbana de Santiago
• Desbloqueouse a ampliación da AP-9 e as súas conexións
• Asinamos con Acuaes o
convenio que nos permitirá ter unha EDAR á altura do que Santiago precisa, con consenso social e
menos custo económico.
• Iniciamos a instalación
da Administración Electrónica

•Fomos pioneiros na aprobación dun proxecto de
compra pública innovadora a través do proxecto
Smartiago.
QUE IMOS FACER?
• Impulsaremos o procedemento para a fusión
cos concellos de Ames e
Teo, eliminando barreiras
artificiais e garantindo un
mellor financiamento
• Instauraremos os distritos
para termos unha administración descentralizada
•Desenvolveremos o proxecto da estación intermodal e, ao tempo, da novo
viario urbano da avenida
Clara Campoamor.

• Desenvolveremos o proxecto da EDAR da Silouta
• Concluíremos a implantación da Administración
Electrónica, que mellorará
a realción da veciñanza co
Concello
• Implementaremos a tarxeta cidadá que simplifique o
acceso aos servizos municipais
• Permitiremos o pago de
impostos á carta, para que
a veciñanza escolla cando
lle ben mellor pagar
• Seguiremos desenvolvendo o proxecto de compra pública innovadora do
programa Smartiago

• Reclamaremos de novo
que a Xunta asuma as
súas competencias e
teña un papel activo na
coordinación aeroportuaria

• Reivindicaremos a creación do parque comarcal de bombeiros, freada
neste mandato por mor
da taxa de reposición do
Goberno central

• Reforzaremos a colaboración coa Universidade
de Santiago, a través da
sociedade Uninova

• Esixiremos que a Xunta
atenda demandas como
o desenvolvemento da
Cidade da Raqueta, a ampliación do Conservatorio e da Escola Oficial de
Idiomas, ou a construción
da residencia de Fontiñas
e do centro de saúde de
Conxo

• Humanizaremos o Campus Vida, apoiaremos a
creación do Xardín Botánico e promoveremos
o uso compartido de
equipamentos
• Solicitaremos que se revisen as achegas da Xunta vinculadas ao Estatuto de Capitalidade e ao
Consorcio

• Insistiremos para que a
Xunta estude a implantación dunha taxa turística
que facilite o mantemento
da cidade fronte aos efectos negativos dos ﬂuxos
turílsticos
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QUE FIXEMOS?

Santiago pode presumir de ser unha das
cidades do Estado con máis metros cadrados de zona verde por habitante e,
despois dos catro anos de Goberno de
Compostela Aberta, tamén pode presumir de que esas zonas son intensamente vividas pola veciñanza. Recuperamos
espazos naturais, acondicionamos hortas
urbanas, creamos sendas verdes que son
percorridas a diario por centos de persoas… E definitiva. Santiago é hoxe unha
cidade máis verde e os nosos veciños e
veciñas viven máis e mellor a natureza
que os rodea.

•

Acondicionamos a senda
das Brañas de Sar, desde
Sar ata Conxo, con especial atención á zona do
Banquete

•

Recuperamos a contorna
da lagoa de Cornes

•

Puxemos á disposición
da veciñanza máis de 200
hortas urbanas en Caramoniña, Pontepedriña,
Almáciga, Santa Marta e
Campo das Hortas

QUE IMOS FACER?
• Continuaremos co acondicionamento do sendeiro de
Sar, a través de novos obradoiros de emprego
• Crearemos máis hortas urbanas, para atender a enorme demanda destes espazos

construción da nova EDAR
proxectada polo PP
• Eliminaremos os eucaliptos
e outras especies invasoras,
e substituirémolos por especies autóctonas

• Realizaremos un inventario
de espazos naturais de interese

• Introduciremos as especies
autóctonas nos xardíns
municipais e aplicaremos
criterios de sustentabilidade á hora de deseñar estes
espazos.

• Declararemos O Souto
como Espazo Natural de
Interese Local, para evitar
agresións como sería a

• Crearemos unha nova zona
verde e de lecer no barrio
das Marías, na contorna da
capela da Pastoriza
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