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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA GARANTIR A
CONTINUIDADE DOS POSTOS DAS PRACEIRAS DO MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO

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

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. A proposta de acordó ten como

obxectivo garantir o dereito á venda de produtos de proximidade no Mercado de Abastos e a

sensibilización social sobre a importancia económica do consumo deste tipo de produción de calidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado sábado día 5 de setembro impediuse que as labregas e praceiras que levan e venden a súa

producían na Praza de Abastos puideran instalar os seus postas, A meirande parte das mulleres acudirán

coma sempre co seus produtos de proximidade sen coñecemento previo de ningunha prohibición. Esa

maña foron expulsadas do recinto cargadas coas súa produción sen grandes explicacións e causándolles

importantes prexuízos. Compre lembrar que estamos no momento do ano de maior produción da horta e

da froita, alimentos de tempada e de proximidade que fornecen precisamente estes postas das praceiras.

Estes produtos son especialmente perecedoiros, e se non se ponen á venda nun curto período de tempo

acaban estragándose, de xeito que as consecuencias económicas negativas sufridas son numerosas.

Ao parecer, o Concello de Santiago, debido a situación de restricións ditada pola Xunta de Galicia, enviou

o día anterior, o 4 de setembro, á xerencia da Praza unha notificación coa aplicación da nova normativa

municipal para evitar a transmisión da Covid-19. So se autorizou a instalación de sete postas de praceiras,

e os demais foron eliminados. Esta notificación obrigou ao estíto cumprimento das novas normas en

menos de vinte e cafro horas e sen prácticamente previo aviso as praceiras afectadas.

Este proceder, no que se impide a venda ao aire libre dos produtos de proximidade no actual contexto de

pandemia, resulta cuestionable pois trátase dunha venda claramente máis segura que a realizada en

espazos pechados. Por outra parte, xa existe un protocolo sanitario creado pola Consellería de Medio

Rural para esta modalidade de comercialización e que foi aprobado durante o estado de alarma con totais

garantías sanitarias. E se o problema fose unha cuestión de espazo ou distancia entre os postas a

solución non residiría en expulsaras praceiras do Mercado senón en definir alternativas que garantan a súa

continuidade na Praza. Alternativas que poderían pasar por recuperar algunhas das localizacións que

históricamente tiveron as praceiras no contorno da Praza.

A Praza de Abastos de Santiago é un emblema da cidade, querida e valorada tanto pola veciñanza

compostelá, que diariamente consume produto fresco e de calidade , como polos miles de visitantes que

ano tras ano desfrutan da vitalidade e singularidade do mercado. A Praza é un lugar especial que

conforma a ¡dentidade de Compostela e o desenvolvemento local da cidade; e ai é onde xogan un rol
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único as praceiras e labregas que coas súas cestas cargadas cada semana achegan os seus produtos do

agro aos consumidores. Non se trata so da calidade, do sabor ou da saúde alimentaria, trátase tamén da

importancia do valor social e cultural que teñen estes postas. Cada vez son mais persoas as que lie

outorgan valor ao contacto directo entre a persoa produtora dun alimento e a que o vai consumir.

Neste contexto, resulta necesario e urxente atopar unha solución ao daño sufrido polas labregas e

praceiras do Mercado de Abastos de Santiago. Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela

Aberta propon unha serie de medidas para garantir a continuidade dos postas e a non exclusión das

praceiras da Praza e a consideración do Pleno o seguirte:

ACORDÓ:

Instar ao órgano de gobernó correspondente á:

1. Garantir o dereito de todas as praceiras e labregas a levar á venda os seus produtos de

tempada á Praza de Abastos sen obrigalas a reducir o número de postas.

2. Deseñar lugares de ocupación alternativos na contorna da Praza de Abastos para fixar

temporalmente todos os postas. Ocupación alternativa so no caso que se requira ouü-a

localización por mor da necesidade de maior distancia física enfre os postas.

3. Desenvolver campañas de sensibilización social pondo en valor a importancia económica do

consumo do produto de proximidade e calidade da Praza de Abastos.

Santiago de Compostela, 15 de Setembro do 2020
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