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SANTIAGO

PROPOSICIÓN PARA DESENVOLVER UNHA PLANIFICACIÓN DAS RESIDENCIAS ESCÉNICAS
MUNICIPAIS NA SALA AGUSTÍN MAGÁN CONVOCANDO A CUARTA CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS
ESCÉNICAS MUNICIPAIS QUE INCLÚA O AUDITORIO DO CENTRO ClVICO DO ROMANO CUNHA
DOTACIÓN TÉCNICA PROPIA

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

presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno, O proxecto do acordó procura que se desenvolvan e

planifiquen as cuartas residencias escénicas municipais na nosa cidade, dando respostas a demandas

continuadas do tecido asociativo e empresarial do ámbito das Artes Escénicas,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A Sala Agustín Magán transformouse desde 2016 no primeiro espazo de residencias escénicas municipais de

Galicia. Un lugar que facilita e apoia o traballo das compañías profesionais de Santiago de Compostela e do país

nun espazo municipal proxectado desde o seu deseño para o uso e desenvolvemento das artes escénicas na

cidade,

Trinta e sete (37) montaxes de compañías profesionais medraron no lugar e fixeron del un espazo dedicado á

creación escénica actual con colaboracións extensivas ao Colectivo RPM, dedicado as artes do movemento, e a

AELG, coa que activamos tres accións formativas dedicadas á novas dramatundas, A última experiencia de

residencia escénica nos centros foi integrar este verán o auditorio do Romano coa preproducción no mes de

agosto da derradeira montaxe de Matarile Teatro que presentaron hai menos dunha semana con grande éxito de

crítica e público,

Tendo en conta este éxito, consideramos necesaria unha nova convocatoria de Residencias de Artes Escénicas

na Sala Agustín Magán que, como mellara, inclúa a integración do espazo do auditorio do CC do Romano como

segundo espazo escénico. Tamén trasladamos a necesidade da integración dunha dotación técnica básica nos

vindeiros orzamentos e o acordó de dedicar o espazo da Sala Agustín Magán á creación escénica durante o

calendario anual sumando traballos de mediación impliquen as comunidades da contorna.

Entendemos o traballo de mediación coas asociacións e colectivos da contorna como traballo cultural de

proximidade, A distinción entre actividades de proximidade e actividades especializadas é unha idea obsoleta,

Acreditamos que o Concello de Santiago ten que apostar pola convivencia de procesos culturáis híbridos e
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descentralizados nos barrios da cidade, expandido a todo o territorio municipal manifestacións culturáis que

antigamente sucedían exclusivamente nos contedores culturáis centráis de Compostela.

Por último, consideramos de xustiza dedicar un espazo da biblioteca do CC do Romano ao desenvolvemento dun

arquivo das artes escénicas da cidade que recolla documentación sobre o legado das compañías históricas e

sobre a creación escénica actual que se desenvolve na cidade. Dótalo a través da convocatoria aberta dunha

bolsa anual para desenvolver un proxecto de arquivo da memoria escénica de Santiago de Compostela que sume

actividade e contidos de investigación, sempre compatibles cos fondos dunha biblioteca de proximidade ademáis

de albergar a memoria do proxecto ONDA sobre a última diáspora galega,

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

Pleno o seguinte

ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1, Publicar inmediatamente a cuarta Convocatoria de Residencia de Artes Escénicas da Sala Agustín

Magán incluíndo, na mesma, a integración do auditorio do CC do Romano.

2. Incluir no proxecto de orzamentos do 2020 unha partida de investimento para á dotación técnica básica

suficiente para a Sala Agustín Magán e o auditorio do Romano.

3. Convocar unha bolsa de investigación para iniciar un arquivo das artes escénicas de Santiago de

Compostela na biblioteca do CC do Romano con especial atención á memoria das publicacións físicas e

dixitais das compañías históricas de Santiago de Compostela e documentación -textual, visual e

audiovisual- das propias residencias municipais activas desde o seu inicio en 2016.

Santiagojde Compostela, 13 de Setembro do
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Branca Petra Novo Rey

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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