
COMCELLO DE
SANTIAGO

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA APROBAR UN PLANO
MUNICIPAL DE CONSTRUCIÓN DE ESPAZOS SOCIOCOMUNITARIOS CUBERTOS NOS BARRIOS E
PARROQUIAS 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 o deseño dun plano municipal de espazos e zonas cubertas sociocomunitarias no conxunto do

termo municipal, tanto nos barrios como ñas parroquias

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A crise da covid-19 veu demostrar a necesidade de afrontar unha nova visión dos espazos urbanos

nomeadamente daqueles de lecer e de esparcemento que nos permiten unha socialización e construción de

comunidade, ou simplemente que nos permiten desfrutar do aire libre. Unha vez que os usos dos

equipamentos deportivos e sociocomunitarios se ve restrinxida por causa das medidas, que debemos aplicar

e cumprir, no relativo á seguranza sanitaria, mostrase como moito máis evidente de reconsiderar os nosos

espazos cubertos ao aire libre.

Unha necesidade que agora o coronavirus ven facer máis perentoria mais que existe na nosa cidade e termo

municipal desde hai anos por causa das condicións climatolóxicas das nosas latitudes. E por iso, que a

construción de espazos cubertos non é unha necesidade exclusiva de Compostela. Próximos a nos hai xa

realidades deste tipo en Ordes, Culleredo ou Carballo e varias máis na comisa cantábrica onde a

pluviosidade é simlar añosa.

Tamén Santiago puido ser pioneira na construción deste tipo de equipamentos, o barrio de Santa Marta
escolleu construir unha cuberta de usos múltiples ao pe do seu centro sociocultural. Foi no proceso de

orzamentos participativos abortos á cidadanía que implementou o gobernó de Compostela Aberta durante o
seu mandato, O actual gobernó non so tumbou esta novidosa iniciativa para que a viziñanza tivera voz directa

ñas decisións municipais, senón que ademáis tumbou aqueles proxectos que xa eran compromisos

institucionais do Concello de Santiago coas perseas participantes. Unha cuberta que ia orzamentada e

recollida no proxecto de orzamentos municipais de 2019, que o resto de grupos municipais tubaron, e que

depois de ser solicitada varias veces, por fin foi recollida na recente proposta de remanentes aprobada.

Así, as trabas políticas e os cálculos eleitorais fixeron que esta importante reivindicación do barrio de Santa
Marta vaia demorarse como mínimo dous anos, Unha iniciativa que pretendía ser o punto de arranque dun

plano máis ambicioso para cubrir outro tipo de espazos como poden ser parques infantis ou novos

equipamentos multiusos cubertos nos barrios da cidade, Unha visión á que tamén compre incorporar as
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parroquias do rural onde os espazso sociocomunitarios cubertos tamén son necesarios e onde xa se teñen

iniciados os primeiros como o da Lavacolla, co obxectivo final de dotar dun destes espazos a cada parroquia

na que exista demanda.

Uns novos espazos cubertos que se encadran na recuperación de espazos para as perseas, tamén cando

chove, non pode ser que nunha cidade como a nosa a única alternativa cuberta sexan os espazos comerciáis,

Unha estratexia que non é nada nova mas que semella que custa implementar frente ao aprezo pola

especulación e o asfalto que teñen moitas veces determinados respondables políticos que non colocan as

persoas no centro e sí o piche e o cemento, Xa en 1968, en plena efervescencia parisina mas tamén

compostelana, o filosofo e sociólogo francés Henri Lefebvre resaltou isto na súa obra canónica "O direito á

cidade", onde podemos ler:

"O ser humano posue aínda a necesidade de acumular enerxías e a de as despender, e ata

de as desperdizar no xogo. Ten a necesidade de ver, escoitar, tocar, probar e a necesidade

de reunir estas percepcións nun 'mundo'. A estas necesidades antropolóxicas, elaboradas

socialmente (isto é, tanto separadas como comprimidas e ali hipertrofiadas) acrescéntanse

necesidades específicas que os equipamentos comerciáis e culturáis tidos en consideración

de forma mais ou menos parcimoniosa polos urbanistas non satisfacen. Trátase da

necesidade de actividade criativa, de obra (non apenas de produtos e bens materiais

consumibles), necesidade de información de simbolismo, de imaxinario, de actividades

lúdicas".

Así pois, tendo en conta todo o anterior e da necesidade de desfrutar destes espazos de socialización

comunitaria durante as épocas de choiva, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración

do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

O Pleno urxe ao gobernó local a:

• Aprobar un plano de deseño e construción de espazos cubertos sociocomunitarios nos barrios e

parroquias de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 17 de novembro do 2020
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:

CIF - V70466677 GRUPO MUNICIPAL COMPOSTELA ABERTA

Dirección: Praza OBRADOIRO

Santiago de Compostela 15705 (Coruña, A-España)

Teléfono de contacto: 981542360

Correo electrónico: COMPOSTELAABERTA@SANTIAGODECOMPOSTELA.GAL

Datos del representante:

NIF - 44826067X MARÍA DEL RÍO NOYA

Dirección: Praza OBRADOIRO

Santiago de Compostela 15705 (Coruña, A-España)

Teléfono de contacto: 981542360

Número de registro: 20011 9342346

Fecha y hora de presentación: 17/11/2020 10:26:41

Fecha y hora de registro: 17/11/2020 10:26:41

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario: L01150780 - Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Organismo raíz: L01150780 - Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Nivel de administración: Administración Local

Asunto: PROPOSICIÓN ESPAZOS SOCIOCOMUNITARIOS CUBERTOS

Expone: O GRUPO MUNICIPAL COMPOSTELA ASERTA PRESENTA UNHA PROPOSICIÓN PARA O SEU DEBATE NO PLENO DE
NOVEMBRO PARA APROBAR UN PLANO MUNICIPAL DE CONSTRUCIÓN DE ESPAZOS SOCIOCOMUNITARIOS CUBERTOS
NOS BARRIOS E PARROQUIAS DE SANTIAGO

Solicita: SE DEA TRASLADO DA PROPOSICIÓN Á SECRETARÍA DO PLENO DO CONCELLO DE SANTIAGO

Documentos anexados:

PROPOSICIÓN ESPAZOS CUBERTOS - PROPOSICIÓN PARQUES CUBERTOS asinado.pdf (Huella digital:
61e25051adbdd600a6a7758b8df0d7055e26d9fa)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Si

E¡ presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Etectrónico y no prejuzga la admisión de! escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es ¡a de ia Sede electrónica de! Punto de Acceso General (hítps://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir ¡as Administraciones
Públicas vendrá determinado por la Íecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con et art. 31.2b de ¡a Ley39/15, a [os efectos del cómputo de piazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por ios interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora deS primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente ¡a recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, e\ interesado de esta solicilud se responsabiliza de la veracidad de ios documentos que presenta.
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