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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA PARA INICIAR O COMEZO DA
PLANIFICACIÓN DAS ARTES DE RÚA DURANTE AS PRÓXIMAS FESTAS DO APOSTÓLO

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:

A arte de rúa é unha manifestación identitaria da cultura de Compostela. Nestes intres o colectivo de artistas
de rúa de Santiago precisan reiniciar con forza a súa actividade. Os protocolos para comezar a desenvolver o
seu traballo funcionan xa neutros lugares do estado e son perfectamente replicables no termo municipal.

Aproveitando a posibilidade que brinda a celebración das Festas do Apostólo, desde Compostela Aberta
queremos sumar unha proposta de actividade para a súa valoración e posible integración na programación
festiva. Proponemos unha programación especial de artes de rúa no Parque da Alameda, sendo este o

tradicional emprazamento das atraccións e das orquestras que este ano non poderán asentarse por motivos
de control sanitario.

O Parque da Alameda é un lugar da historia das festas composteláns e tamén un parque aberto á cidadanía
compatible co deseño dunha programación festiva que cumpra con todas as garantías sanitarias e protocolos
que conleven a distancia social necesaria para o seu desenvolvemento; por todo o antedito consideramos
unha oportunidade iniciar a planificación estratéxica das artes de rúa no parque máis emblemático da cidade
e durante as próximas festas do Apostólo.

Recuperamos para ter en conta un acordó plenario do 27 de febreiro deste mesmo ano do que extractamos o

seguinte texto:

A continuación ten lugar o debate e posterior votación dunha moción
conxunta de todos os grupos políticos municipais que substitúe a presentada
por CA, co número de remiro 92, para planificar estratexicamente as artes

da rúa no Xacobeo 2021, e o Pleno da Corporación por unanimidade dos/as
concelleiros/as presentes acorda, organizar coas distintas áreas competentes

do gobernó do Concello de Santiago a planificación estratéxica das
actividades culturáis de rúa para preparar e despregar o seu correcto

desenvolvemento ñas prazas, parques e rúas da cidade durante a
celebración do Ano Santo 2021, todo elo de forma coordinada co colectivo de
artistas de rúa.

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

ACORDÓ:
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1, Instar ao órgano de gobernó competente do Concello de Santiago a elaborar en colaboración cos

colectivos de artistas de rúa da cidade unha programación que habite os paseos e outros lugares do
Parque da Alameda con espectáculos de circo, danza e outras artes vivas durante a segunda

quincena do mes de xullo.

2. Esta programación especial terá unha dimensión de celebración e posta en valor da arte de rúa como
espazo identitario da cultura municipal, Durante esta actividade farase un acto de recoñecemento ó
labor continuado dos colectivos de artes de rúa composteláns.

Santiago de Compostela, 15 de Xuño do 2020

Branca Novo Rei,
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