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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELAABERTA PARA IMPULSAR UN PROGRAMA
DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN E PENSAMENTO PARA ACOLLER O TALENTO QUE RECIBIMOS
POLOS CAMINOS DE SANTIAGO

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 busca a

innovación ñas políticas de posta en valor dos Caminos, co motivo do Xacobeo 2021, e fomentar a captación

do talento para enriquecer procesos de coñecemento e creación en Santiago.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A cultura debe fomentarse en todas partes, todo o ano, e non en lugares privilexiados en datas determinadas.

Neste sentido, é importante aproveitar o Xacobeo 2021 para convertelo nun evento, nunha festa, coa que

recibir á xente que nos vira visitar, integrando en igualdade de condicións os valores galegas e internacionais

para situármonos no contexto europeo como unha cidade con identidade propia e capacidade de

interlocución. O Camino é unha desas vías para o diálogo entre pobos e culturas, a través del peregrinas e

peregrinos chegan a Santiago despois de atravesar un amplo territorio diverso e multicultural, no que se

recoñecen a través dunha experiencia de alta intensidade vital polo que demandan propostas especificas en

sintonía coas súas expectativas de acollida na cidade.

A autonomía do fenómeno social, a ampla natureza experiencial do Camino e a súa accesibilidade desde

calquera punto do estado e, se abrimos foco, desde calquera lugar do mundo; é a fórmula que fai que máis de

327.000 peregrinas/os chegaran a Santiago no pasado 2018. Ademáis os datos reflicten a feminización do

Camino que xa é unha realidade coas porcentaxes de xénero equilibradas.

Hoxe chegan a Compostela peregrinas e peregrinos de decenas de países de todos os continentes polo que

a institución local debe asumir o inmenso potencial de expectativas que xera a planificación e

desenvolvemento da experiencia de peregrinación na actualidade e, en por iso, ten que planificar e activar

liñas diversas que conecten a experiencia de peregrinación coa acollida na ddade dende o mesmo punto de

partida da viaxe, é dicir, desde a súa planificación no lugar de orixe onde as/os peregrinas/os deciden o tempo

de pernocta e as posibles actividades que han desfrutar en Santiago de Compostela.

No primeiro Informe Anual da Cultura en Santiago de Compostela atopamos un dato que nos preocupa e

sobre o que precisamos incidir: so un 0.8 dos visitantes viñeron a Santiago para asistir a un evento cultural.

Quizabes sexa un dos datos máis preocupantes e debemos atendelo co obxectivo de reverter esta tendencia.

A través do repensamento da acollida e da participación dos que chegan polos Caminos cunhas expectativas
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específicas que diverxen dos marcos do turismo habitual e se relacionan coa viaxe a través dun proceso

experiencial que fai únicos os caminos de peregrinación.

Para incrementar a asimilación do talento creativo e innovador que chega polos Caminos a Santiago traemos

a debate de pleno un proxecto de residencias, de. creación e pensamento que acolla a peregrinos/as con

talento, capacidade e interese por compartir o seu saber, o seu coñecemento e a súa experiencia profesional

e vital cos colectivos culturáis e sociais de Santiago.

Por exemplo, pensamos que é de interese e tamén unha gran oportunidade desenvolver encontros con

peregrinas investigadoras na Casa das Mulleres, con expertos/as en mobilidade e sustentabilidade alimentar

nos lugares de reunión dos grupos da cidade que xa están a repensar estes retos, organizar charlas con

educadoras/es peregrinas/os poidan compartir a súa experiencia coas ANAPAS nos colexios da cidade e

programar que artistas visiten e desenvolvan encontros ou talleres coas asociacións do sector no Teatro

Principal ou na Fundación Granell ou no Museo do Pobo Galego. Tamén poderíamos trazar un calendario de

encontros con investigadoras e investigadores en colaboración cos centros universitarios da cidade ou

posibilitar que traballadoras/es do eido do patrimonio de distintos lugares compartan na súa chegada a

Compostela o seu saber con colegas e interesados no sector patrimonial.

Para acadar a viabilidade desta proposición será necesario planifícala en colaboración con outras institucións

como a Universidade de Santiago, o Consello da Cultura Galega e a Xunta de Galicia e atender as boas

prácticas recollidas polo OMC Working Group no Policy Handbook on Artisfs Residencies para a anterior

Axenda Europea da cultura 20011-2014.

Por todo o anterior e desde a perspectiva da innovación ñas políticas de posta en valor dos Caminos, e co

motivo da celebración do vindeiro Xacobeo 2021, o Concello de Santiago debería concentrar esforzos na

acollida e captación do talento para enriquecer procesos de coñecemento e creación na cidade, e por iso, 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:

• Desenvolver un programa de residencias de creación e pensamento que acollan e

proxecten sobre a cidade o coñecemento, o talento e a innovación que recibimos polos

Caminos de Santiago.

Santiago de Compostela, 10 de decembro do 2019

~¿\ly\. ^^-

-BraRea-NevQ-R

Concelleira do Grupo Municipal de C(

GRUPO MUNICIPAL

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA


