
CONCELLODE \2.cí
SANTIAGO

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A INSTALACIÓN DUN CENTRO
ASESOR E DINAMIZADOR DA SUSTENTABILIDADE DE SANTIAGO NO RESTAURADO PALACETE DA
FINCA DO ESPINO

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A Finca do Espino é un dos tesauros patrimoniais, tanto do punto de vista natural como arquitectónico, a

resaltar e por en valor na nosa cidade, Peza fundamental do conxunto é o palacete modernista, construido a

principios do século XX, entre 1910 e 1915, por Jesús López de Regó (Santiago 1876-1972), quen foi tamén

arquitecto municipal nun periodo moi breve de tempo. Un edificio singular encargado por quen fora avogado,

deputado provincial, senador e catedrático de dereito da USC, Ramón Gutiérrez de la Peña y Quiroga

(Santiago, 1843-1925) xa na etapa final da súa vida e como residencia familiar.

O palacete destaca fundamentalmente pola súa profusa decoración con motivos vexetais, elementos

xeométricos, e frisas con representación de animáis ou representacións figurativas como no caso das

gárgolas, Unha decoración ecléctica sobre unha base arquitectónica modernista, combinada con trazas de

inspiración medieval, que semella procurar inspiración ñas formas dos pazos tradicionais galegos, Ademáis, a

situación do edificio, nunha finca particular e ao pe dun bosque, pode considerarse unha característica máis

da súa singularidade, posto que foi construido ñas aforas do trazado urbano -naquela altura- algo pouco

común no modernismo que buscaba, habitualmente, os novos ensanches das cidades,

Nos últimos anos o Concello de Santiago ten iniciado diversos procedementos para conseguir rehabilitar este

edificio e toda a súa contorna. No anterior mandato, o gobernó municipal rescindiu o contrato das obras de

recuperación do edificio coa empresa DRAGADOS S.A toda vez que se acreditou a necesidade de introducir

modificacións no vello proxecto de rehabilitación que superaban o límite do 10% establecido na leí. A partir

desa rescisión, elaborouse un novo proxecto incorporando modificacións que dan cabida ao actual programa

do CIAC nesta instalación asi como das dependencias administrativas do servizo de Medio Ambiente,

O pasado 2 de setembro a xunta de gobernó local aprobou o inicio de licitación destas obras e tal e como

r.ecolle o informe xustificativo da necesidade e idoneidade da contratación son dúas as necesidade que se

pretenden cubrir: "por unha banda, a rehabilitación física dun inmoble catalogado con protección patrimonial,

en estado de ruina e co perigo de agravamento do seu estado co paso do tempo"; e "por outra banda, a
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rehabilitación funcional do mesmo incorporando no seu interior o programa do CIAC xunto con oficinas

administrativas para a ubicación do persoal e actividade do Departamento de Medio Ambiente".

O palacete e a súa localización ñas ribeiras do Sarela semella un lugar ideal para establecer o necesario

centro de interpretación medio ambiental da cidade, que preste especial atención á nosa particular relación

cos dous ríos entre os que se localiza a nosa trama urbana. "Entre o Sar e o Sarela, Santiago de

Compostela", ríos que alen de ser ricos e diversos espazos naturais tamén teñen sido fonte enerxética e

motor económico, como no caso dos diferentes curtidoiros da contorna.

Así pois, tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración

do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

1. Urxir ao correspondente órgano de gobernó a planificar a instalación dun centro asesor da

sustentabilidade de Santiago que se sitúe -tal e como está previsto no proxecto de Rehabilitación- no

restaurado Palacete da Finca do Espino, e vaia un paso máis ala das actuáis funcións do CIAC como

centro de educación ambiental,

2. Establecer as necesarias canles de diálogo, comunicación e participación coa veciñanza e tecido

asociativo -vecinal, ambiental e xuvenil- para que sexan participes no deseño, elaboración e

implementación do que deberá ser un innovador punto de referencia da cidadania na consulta e

asesoramento sobre sustentabilidade, con actuacións específicas en centros educativos, e cun

especial foco na mitigación da pobreza enerxética.

3. Instar ao gobernó galega, e nomeadamente os departamentos relacionados co Medio Ambiente como

a dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, dirección Xeral de Patrimonio Natural e

o ente público Augas de Galicia a colaborar co Concello de Santiago na posta en marcha deste novo

centro ambiental

Santiago de Compostela, 12 de Setembro do 2019
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Concelleiro do Grupo Municipal de Compostela Aberta
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