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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA CONSTRUIR UNHA NOVA
PISCINA MUNICIPAL CUBERTA EN SANTA MARTA

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:

Santiago de Compostela é unha cidade que respira deporte por todos os currunchos, onde se poden

ver persoas practicando diferentes disciplinas e modalidades. Ben sexa por lecer ou saúde, ben sexa

desde a práctica deportiva federada, o certo é que a veciñanza que practica deporte ten medrado

esponencialmente nos últimos anos. Unha dinámica crecente que non se cirscunscibe exclusivamente

a aqueles deportes que teñen maior difusión mediática e institucional, senón que se fai extensiva a

outras prácticas máis invisibilizadas como é o caso da natación.

A natación é un dos deportes máis completos que, nosa cidade, é practicado por millares de persoas

ñas instalacións públicas tanto no Multiusos Fontes do Sar como no Complexo Deportivo de Santa

Isabel, superando entre ambas piscinas os máis de 300.000 usos anuais, dos que Vs correspóndense

con usos dos clubes federados. Cifras as que haberia que sumar tamén os da piscina universitaria e

doutras de carácter privado que existen en Compostela. Con estes datos non é de estrañar que a

demanda dun novo espazo público para practicar a natación sexa cada vez máis palpable, algo que

aínda semella máis úpente se temos en conta que as limitacións actuáis están a frear o crecemento

dos clubes deportivos da cidade,

Aínda asi, no pasado campionato galego de invernó o Clube Deportivo Natación Cidade de Santiago,

que conta con 108 licenzas federativas, conseguiu 16 medallas e participou na inmensa maioria de

categorías. Pola súa banda, o Clube Waterpolo Santiago é tamén un habitual nos podios das

competicións galegas, e, ademáis, nos últimos anos ben de triplicar o número de licenzas federativas

de 31 a 91. Tamén os clubes Triathlon Compostela e Triathlon Arcade son usuarios habituáis das

piscinas públicas para poder ensenar ñas súas disciplinas deportivas.

Compre continuar co Plan de mellara e mantemento de instalacións iniciado no anterior mandato e

seguir dignificando as instalacións de Santa Isabel, asi como cubrir a piscina do Multiusos coa cuberta

acristalada que substitúa ao globo actual e permita usar esta instalación con garantías durante todo o

ano e un maior número de horas. Mellaras que facilitarán o uso destas instalacións, pero que non darán
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unha solución integral e suficiente as demandas para a práctica da natación existentes en Santiago a

día de hoxe,

E por todo isto que nos últimos anos ven caliendo forma a necesidade de construir unha nova

instalación deportiva centrada na práctica da natación, que conté cunha pisicina -que poderla ser a

primeira de dimensións olímpicas en Galicia- e que se sitúe na zona sur da cidade onde hai solo

disponible, por exemplo, na parcela DEP do SUP-6-. Unha idea colectiva que debería ver a luz durante

o presente mandato para poder desfrutar déla canto antes, posto que o investimento en infraestruturas

deportivas é un investimento en saúde e, polo tanto, moi rendible sobre todo, a longo prazo,

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte:

ACORDÓ:

1. Instar ao correspondente órgano de gobernó de Santiago a elaborar unha planificación

plurianual para que, durante o mandato 2019-23, se desenvolva un novo centro

deportivo na zona sur da cidade, incorporando unha nova piscina que complemente as

instalacións existentes; destinada a clubs de natación, waterpolo e triatlón e aborta a

demandas de novas persoas usuarias; e especializada pola maña no uso escolar, no

uso terapéutico para persoas maiores, en programas para mulleres embarazadas,

bebés, etc.

2, Impulsar unha comisión de traballo municipal na que, estando representados todos os

grupos da Corporación, tamén participen representantes dos clubes que practican

natación en Santiago, co obxectivo de marcar as necesidade específicas para a

natación desta nova piscina cuberta no ámbito de Santa Marta,

3. Instar á Xunta de Galicia e á Deputación da Corufía a colaborar co Concello de Santiago

na construción e financiamento desta nova infraestrutura deportiva que será integrada

na rede de piscinas públicas conxuntamente coa de Santa Isabel e a do Multiusos.

Santiago de Compostela, 22 de Xaneiro do 2020
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