
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA QUE SE PLANIFIQUE A

ACCIÓN CULTURAL COMO ESTRATEXIA DE REXENERACIÓN DAS ZONAS AFECTADAS POLA

ACELERACIÓN DO IMPACTO DE TURISMO SEN CONTROL

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:

Consideramos prioritario e urxente evitar a destrución acelerada do espazo público de Santiago

causada polos fluxos turísticos fóra de control. Entendemos que a acción da cultura ten que ser un

elemento de rexeneración urbana fronte a ocupación que sufrimos da Zona Vella, mais non só; tamén

dos barrios afectados por un fenómeno fortemente acelerado nos últimos meses. A actividade dos

colectivos e traballadores culturais residentes en Compostela ten que axudar a reparar os espazos que

están a ser progresivamente abandonados pola veciñanza que os caracteriza coma espazos da

frustración, depauperados e ruidosos, contrarios a boa calidade de vida.

Recuperar eses espazos da frustración a través dunha planificación da creación cultural participada

ten que ser un obxectivo da política cultural municipal. Recuperar rúas como a de Carretas, o Franco,

a Rúa Nova, a do Vilar, a case totalidade das prazas emblemáticas do Casco Vello, Quintana,

Praterías, Toural, Cervantes, tamén a Praza de Abastos ou outras rúas en barrios como a rúa de San

Pedro, é urxente. Agroman outros lugares habitados por veciñas e veciños que avisan dunha forma

continuada sobre o impacto negativo do turismo na súa vida cotián. Este fenómeno global de impacto

local está a borrar os trazos identitarios da vida en Compostela: suprime a diversidade de actividades

económicas, presiona a mobilidade e a habitabilidade dunha forma inaudita, e prioriza a atención

homoxénea a un tipo de turismo que está a tornar irrecoñecibles os espazos que antigamente foron

núcleo cultural da cidade.

Sabemos que a cultura pode ser unha eficaz ferramenta de rexeneración do espazo público. No caso

de Compostela, unha parte importante da cidade colapsou o pasado verán. Hai quen o nega pero é

unha realidade palpable para quen vive, traballa ou sinxelamente visita a Zona Vella de Santiago.

Activar procesos de rexeneración destes espazos e facelo dunha forma inmediata debe ser unha

prioridade municipal. Así o están a demandar os veciños e veciñas destas zonas e de toda

Compostela, asombrados pola aceleración dun proceso globalizado que está a arrasar a vida e

identidade da cidade sen que poidamos percibir movementos contundentes ou decisións acordes coa

gravidade do fenómeno que estamos a vivir.
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A UNESCO vén de publicar un informe intitulado Repensar as políticas para a creatividade: propoñer a

cultura como un ben público global que no capítulo 1, en relación ao ámbito local, no seguinte

parágrafo vencellado ao obxectivo (3), “Integrar a cultura nos ámbitos do desenvolvemento sostible”

recolle:

No ámbito das cidades, a cultura e a creatividade cada vez máis percíbense como

recursos para o desenvolvemento local, o que favorece o crecemento económico e a

innovación e aumenta o atractivo e a cohesión social, así como a participación na vida

cultural.

No último informe da cultura municipal de Santiago de Compostela, “Datos sobre a cultura en Santiago

de Compostela”, no capítulo dedicado ao turismo cultural, nun intre anterior á pandemia, diagnosticou:

O conxunto da oferta cultural do municipio, na que se inclúen as iniciativas neste eido da

totalidade de axentes públicos, privados e sociais, ten unha importante marxe de mellora

á hora de contribuír á estratexia turística local, tanto no que respecta á cantidade de

visitas como á calidade da experiencia do visitante.

O mesmo capítulo concluía:

A cultura ten un camiño potencial que percorrer para complementar e diversificar os

atractivos da cidade.

O Grupo Municipal de CA acredita que o sector cultural de Santiago de Compostela precisa unha

adaptación urxente ao contexto derivado da pandemia da COVID19 e da estanflación da crise

enerxética. Só entón poderemos manter nestas adversas circunstancias coxunturais o dereito de

acceso á cultura e a participación cultural dos veciños e veciñas nela.

Así pois, tendo en conta todo o anterior, acreditando na cultura como ferramenta de rexeneración dos

espazos ocupados polos fluxos turísticos sen control, o Grupo Municipal de Compostela Aberta

presenta á consideración do Pleno o seguinte ACORDO:

O Pleno da Corporación insta ao correspondente órgano de Goberno a

desenvolver unha programación participada, planificada conxuntamente con

colectivos e traballadores culturais residentes na cidade, como estratexia de

rexeneración da calidade de vida de zonas da cidade afectadas polo impacto do

turismo masivo.

Santiago de Compostela, 19 de Outubro de 2022

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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