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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA PLANIFICAR
ESTRATEXICAMENTE A REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS JOSÉ SARAMAGO

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Os Centros Cívicos constitúen unha ampla rede que supon a presenza do Concello nos barrios e parroquias.

Por esa razón, deben ofrecerse á cidadanía como un recurso para o tempo libre e o lecer, buscando a

participación da sociedade no seu funcionamento. Cada un dos centros e a poboación á cal serven son

diferentes e con características propias. Por iso, o programa dos centros ten que identificarse cos seus

ámbitos de influencia adaptándose á demanda das persoas usuarias. É necesario que a Rede participe dun

xeito activo na vida dos barrios, que os centros "saian á rúa" e que "a rúa entre" nos centros.

A participación debería incrementar a súa operatividade na Rede de Bibliotecas José Saramago nos barrios

de Vite, Fontiñas, Conxo e Santa Marta e irradiar actividades, ademáis dos puntos de préstamo, cara outros

centros e locáis da Rede. Entre os novos usos que proxectan como exemplos de boas prácticas para

actualizar os usos das bibliotecas municipais destaca a recollida e garda de documentos que divulguen o

patrimonio oral a través de procesos de participación activa da memoria oral das comunidades.

A situación das bibliotecas na cidade podemos consúltala no primeiro Informe Anual da Cultura en Santiago.

Atopamos 23 puntos de servizo dos que 18 pertencen a USC e 5 forman parte das Bibliotecas Públicas de

Galicia onde atopa o seu lugar a Rede Municipal de Bibliotecas Públicas José Saramago. Na páxina 28 deste

informe atopamos unha interesante reflexión sobre os datos das bibliotecas públicas da capital: "Quizás sexa

a presenza secular da Universidade, un dos factores que explique o escaso investimento histórico en

bibliotecas públicas na capital de Galicia. As cifras da Rede de Bibliotecas Públicas están en Santiago moi

lonxe das que acadan as outras cidades da provincia como Coruña e Ferrol".

O decembro pasado coñeciamos as estatísticas actualizadas sobre bibliotecas do INE que nos abrigaron a

atender a un dato: Galicia foi a comunidade autónoma na que máis bibliotecas pecharon durante a última

década. Desaparecerán 74 bibliotecas e 76 puntos de servizo por distintas causas entre as que destacan o

despoboamento, o envellecemento e a perda do servizo nos concellos de menos de 5000 habitantes, non

abrigados pola Le¡ de bases de réxime local a manter aberta unha biblioteca pública. Ademáis ñas bibliotecas

que permanecen abertas descenderán no mesmo período as horas de apertura, o número de persoas que

componen os cadros de persoal e tamén as partidas para novas adquisicións.

Mais o número de persoas inscritas e os préstamos incrementáronse durante os anos de crise e posterior

depresión, o cruzamento entre datos activa unha necesidade de desenvolver unha diagnose DAFO e análise

CAME sobre a situación e reactivación destes espazos que representan o máis básico do dereito á cultura.



As bibliotecas son lugares para pensar unha democratización fonda da cultura non so desde a opción do

acceso senón dende un ámbito de participación das comunidades na produción cultural, é dicir, desde a

planificación ata a avaliación do servizo das bibliotecas, cun obxectivo a destacar: crear comunidades de

coñecemento arredor das bibliotecas municipais que deberán recuperar a centralidade na vida cultural nos

municipios e obter un tratamento específico no agardado Pacto pola lectura,

A Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia no seu título V fala do patrimonio cultural

inmaterial e distingue no seu artigo 9 os bens de patrimonio cultural inmaterial entre os que en primeiro lugar

atopamos a lingua como vehículo do patrimonio inmaterial, as tradicións e expresións oráis, a toponimia, os

usos saciáis, rituais, cerimonias e actos festivos.

A reactivación das bibliotecas municipais de Compostela debe atender ao contexto social e a construir novas

posibilidades alternativas co obxectivo de recuperar a memoria das comunidades dos barrios e parroquias e

activar o seu legado oral cara o futuro. Dende Compostela Aberta consideramos que as bibliotecas municipais

son lugares axeitados para activar a memoria da xente a través de procesos de participación para construir

unha acción cultural cohesionada na cidade o seu territorio rural,

E polo anterior que traemos a debate plenario este acordó pola democratización da cultura que pon o foco

ñas bibliotecas municipais e no patrimonio oral de Santiago de Compostela, entón proponemos o seguinte

ACORDÓ:

1. Instar á Xunta de Galicia a desenvolver unha liña de atención urxente as bibliotecas municipais que

posibilite a recuperación, permanencia e reactivación dos espazos municipais dedicados ao fomento

do libro e lectura que atenda a recoller e divulgar a memoria do patrimonio oral das cidades, vilas e

pobos de toda Galicia,

2. Instar ao órgano de gobernó competente do Concello de Santiago a elaborar un informe que posibilite

a planificación estratéxica da Rede Municipal de Bibliotecas José Saramago no que se inclúa un

apartado específico que propoña un proceso de recuperación, recollida, dixitalización e arquivo da

memoria oral das parroquias e barrios de Compostela.

Santiago de Compostela, 17 de Xaneiro do 2020 !
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