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CONCELLO DE

SANTIAGO

ROGÓ DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA QUE SE PUBLIQUE O
INFORME ANUAL DA CULTURA MUNICIPAL 2019

O Concello de Santiago publicou o primeiro Informe Anual da Cultura en Santiago 2018 co obxectivo

de afondar na prioridade do desenvolvemento dunha política cultural transparente e bascada en datos.

Foi unha iniciativa inédita e pioneira no país. Santiago foi a primeira cidade galega que transparentou,

cun informe de 115 páxinas, os recursos que o Concello dedicou á cultura nese exercicio anual,

recolleu todas as fontes estadísticas oficiáis e implicou a 322 axentes socioculturais do municipio.

A través del déronse a coñecer datos sobre afiliacións á Seguridade Social desagregados por ramas

de actividade cultural, dato que en 2017 correspondía ao 3,2% das afiliacións totais do municipio e ao

9,5% das afiliacións culturáis do conxunto de Galicia. Tamén coñecimos datos sobre as 422 empresas

culturáis desagregas por ramas de actividade cultural, que supuñan o 4,4% das empresas do Concello.

O informe transparentaba polo miúdo os orzamentos municipais en cultura, as dotacións de persoal

dos departamentos municipais, as subvencións competitivas, os convenios nominativos; recollía

apartados dedicados ao turismo cultural, a indicadores sectoriais e de participación cultural, a

bibliotecas, museos, arquivos, bens de interese cultural, hábitos e prácticas culturáis da poboación, e

un longo índice de apartados que conformaron un documento valioso presentado en rolda de prensa e

colgado na web municipal.

O gobernó de Compostela Aberta entendeu que era necesario implantar un aparello de medición

baseado en indicadores que permitise acceder a un mellor coñecemento da situación da cultura local,

é dicir, que servise de medio para unha toma de decisións máis informada e cunha maior transparencia

e capacidade de avaliación das políticas culturáis.

Seguimos a precisar esta ferramenta para trazar un roteiro e estratexia propia, sobre todo, en tempos

pandémicos de restriccións de aforos que fixeron saltar polos aires a política expansiva de públicos

que priorizaban as institucións culturáis, Agora, na época dos aforos hiperreducidos, precisamos

mudar a orientación das prioridades e posibilitar, en primeiro termo, un sólido apoio as empresas e os

entes sen ánimo de lucro da cidade. As institucións públicas, o sector privado e tamén o sector

comunitario da cultura de Santiago precisan unha ferramenta de información transparente da situación

da cultura na cidade para continuar operando.
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En por ¡so solicitamos que se transparente completamente o Informe da Cultura en Santiago 2019 do

que se presentou, tan so, un breve resumo na Sala Agustín Magán. Nese acto, participado co sector

cultural, trasladouse que o informe ía facerse público. A día de hoxe, descoñecemos os motivos polo

que non está colgado na web do Concello de Santiago, sendo unha ferramenta necesaria para coñecer

a situación da nosa cultura municipal, Dito informe é unha ferramenta preciosa a nivel comparativo

para medir o impacto real que tivo e ten a Covid no sector cultural de Santiago.

E por ¡so SOLICITAMOS;

• A publicación na web municipal e posta a disposición pública coa

máxima premura o Informe da Cultura Municipal 2019.

Santiago de Compostela, 9 de outubro do 2020

'COMPOSTEU
lABERTAj

^-. -^-^0>VL^O^L
Branca Novo Reí

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO
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