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PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL SOBRE O CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO
DE SANTIAGO E A ASOCIACIÓN DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE

Desde o ano 2004 o Concello de Santiago colabora habitualmente coa Asociación de animación sociocultural

e tempo libre CIRCONOVE a proposta da Concellería de Acción Cultural. Nos últimos anos esta colaboración

tense feito asinando anualmente un convenio, sen custo económico para o Concello, e a través do cal se

desenvolvía "un programa regular de exhibición das diciplinas circenses na rúa de acceso gratuito e aberto

para todos os públicos". Unha programación que tina lugar ñas prazas e espazos da cidade histórica de

Santiago -Quintana, Praterías, Toural e Alameda- e que procuraba dinamizar a zona vella, así como

"incentivar a creatividade e promover o acceso libre e gratuito á cultura por parte de veciñanza e visitantes da

cidade no período estival",

Como exemplo desta colaboración, nos últimos exercicios a concetlaría de Acción Cultural enviou a proposta

de convenio á Xunta de Gobernó: en xuño de 2017 para unha programación entre xuño e setembro dése

mesmo ano, en maio de 2018 para unha programación entre xuño e setembro dése mesmo ano, e en marzo

de 2019 para unha programación de maio a setembro do pasado ano, Estas propostas, posteriormente eran

aprobadas pola Xunta de Gobernó para posteriormente asinar o convenio entre o alcalde e o representante

da asociación, tal e como indica o procedemento,

A data de hoxe non nos consta que o convenio correspondente ao ano 2020 estea asinado e aprobado ainda

que a Asociación de animación sociocultural e tempo libre CIRCONOVE sí que está a desenvolver a súa

programación. Ademáis, no contexto actual da COVID-19 a programación de rúa -ou ao ar libre-debería ser

un dos piares fundamentáis para poder manter a necesaria difusión cultural que a nosa cidade demanda.

Tendo en canta o anterior, Branca Novo Rey, concelleira de Compostela Aberta, solicita resposta por

ESCRITO as seguintes PREGUNTAS:

• Ten previsto o Concello de Santiago manter a colaboración coa Asociación de

animación sociocultural e tempo libre CIRCONOVE?

• No caso da pregunta anterior ter unha resposta afirmativa, ten previsto o Concello de

Santiago asinar un convenio de colaboración coa Asociación de animación

sociocultural e tempo libre CIRCONOVE similar ao dos anos anteriores?

• No caso da pregunta anterior ter unha resposta afirmativa, ten a concellaría de

Cultura remitido a Xunta de Gobernó a proposta do mencionado convenio entre o

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA



Concello de Santiago e a Asociación de animación sociocultural e tempo libre

CIRCONOVE?

• No caso da pregunta anterior ter unha resposta afirmativa, cales son os motivos para

non estar asinado a data de hoxe o convenio de colaboración entre Concello de

Santiago e a Asociación de animación sociocultural e tempo libre CIRCONOVE?

Santiago de Compostela, 10 de agosto do 2020

Branca Novo Reí
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