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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA PLANIFICAR
ESTRATEXICAMENTE AS ARTES DE RÚA DURANTE A CELEBRACIÓN DO XACOBEO 2021

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello
de Santiago, presenta a seguirte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O amplo desenvolvemento das artes de rúa é un factor de riqueza cultura!, inclusión social e
interculturalidade que funda a participación democrática no espazo público da cidade de Santiago.
Existe un amplo e diverso colectivo de artistas de rúa que desenvolver) o seu traballo creativo no
espazo público vencellados a distintas especialidades:

• Artes plásticas (pintura, debuxo, fotografía, obra gráfica)
• Artes escénicas (circo, mimo, estatuas vivas)
• Artes musicais (instrumental, canto)
• Artes aplicadas (artesanía)

As e os artistas de rúa desenvolven unha achega distintiva, de calidade, e dunha forma continuada, á
programación cultural de Compostela. Forman parte e son identitarios da nosa cultura municipal,
ademáis de constituir un exemplo de auto-organización e interlocución coa institución municipal. Ñas
artes de rúa tamén somos capital cultural e precisamos pensar con antelación sobre a súa relación coa
celebración do próximo Xacobeo e telas en canta para intégralas de forma correcta na planificación
dunha mobilidade sostible e da xestión de fluxos vencellados á experiencia turística que polo evento
faise sentir e nos preocupa a todas e todos.

No anterior mandato artelláronse convenios con colectivos artísticos coma o colectivo dos artistas de
circo, CircoNove, co que se desenvolveu unha programación expandida ñas prazas da nosa cidade
histórica. O traballo de mediación transversa] entre as áreas de Medio Ambiente e Convivencia e de
Acción Cultural desactivou numerosos conflitos herdados no espazo público e posibilitou a mellora e
expansión das actividades e a resolución áxil das discrepancias, maiormente relacionadas con
intereses sobre as localizacións, os horarios e as quendas compartidas polos artistas.

Ñas portas do Xacobeo 2021 e adiantándonos á situación de estress de fluxos e saturación na zona
histórica, consideramos que é preciso visibilizar o traballo do colectivo, planificar e atender as artes de
rúa dunha forma específica e traballar por unha actualización normativa.

É polo anterior que traemos a debate plenario este acordó pola democratización da cultura no espazo
público de Santiago de Compostela. En por iso, achegamos o seguinte texto de



ACORDÓ:

Instar á Xunta de Galicia a desenvolver unha liña de planificación, fomento e posta en valor

das artes de rúa en todo o territorio galega.

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

posibilite a planificación estratéxica das actividades artísticas de rúa para preparar e despregar

o seu correcto desenvolvemento ñas prazas, parques e rúas da cidade durante a celebración

do Xacobeo 2021 co obxectivo de modificar a regulamentación vixente e adáptala á situación

de forma consesuada co colectivo de artistas de rúa.

Santiago de Compostela, 17 de Febreiro do 2020
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