
Sánchez Bugallo goberna a cidade 
en minoría con 10 concelleiros dos 
25 que compoñen a Corporación. 
Porén, a lista socialista foi a máis 
votada permitindo a Bugallo retor-
nar a unha responsabilidade que xa 
exercera de 1998 a 2011.

Na conversa que abre esta pu-
blicación, Bugallo considera que 
apesares dos problemas xerados 
polo virus, as corentenas, confina-
mentos, estados de alarma, etc. o 
seu Goberno municipal “conseguiu 
acadar e imprimir o impulso ne-
cesario para avanzar”. Manifesta 
que a “cidade camiña segura e sen 

Recuperar o turismo 
Un dos principais factores da eco-
nomía de Santiago de Compostela 
é o turismo. As esperanzas postas 
no Xacobeo 21 caeron en picado 
coa pandemia. Porén a concella-
ría do ramo mantivo as iniciativas 
e creou outras novas coa mirada 
posta no Xacobeo 22 e nas pro-
pias capacidades de captación de 

pausa”, xa que logo os principais 
proxectos do seu programa van 
saíndo adiante. Velaí algúns dos 
máis significativos como a estación 
de AVE, que el deixara encamiñada 
pero que nos oito anos anteriores 
non avanzou. A nova Estación de 
Autobuses –construída pola Xun-
ta– , que forma parte desa infraes-
trutura, xa está en funcionamento e 
a Estación do Ave en licitación. Do 
mesmo xeito que a remodelación 
da rúa do Hórreo, que transformará 
esa parte do hábitat da cidade. E, en 
paralelo, o Concello remodelou o 
vial Clara Campoamor para dar un 

visitantes, traballando co Plan de 
Sostibilidade Turística e o coñe-
cemento internacional de Santiago 
de Compostela.

Co lema “Compostela al otro 
lado del espejo”, e na compaña do 
Grupo de Cidades Patrimonio da 
Humanidade, a Concellaría de Tu-
rismo abriu a tempa de promoción 
en París.

servicio adecuado á mobilidade que 
xera e xerará no futuro inmediato.  

Esta publicación recolle unha 
parte da xestión realizada durante 
o bienio polo equipo de Sánchez 
Bugallo. Porén, o alcalde tamén 
eloxia aquí, como vén facendo con 
frecuencia, o comportamento da ci-
dadanía. “Agás escasos incumpri-
mentos, a colaboración está sendo 
extraordinaria e exemplar”. E non 
lle doen prendas para manifestar 
que “debo recoñecer e salientar a 
actitude colaboradora dos restan-
tes grupos políticos que integran a 
Corporación municipal. Neste sen-

Servizos Sociais
A preocupación esencial desde os 
primeiros momentos da pandemia 
foi ofertar e establecer axudas para a 
cidadanía máis necesitada. Dende a 
Concellería de Políticas Sociais asi-
náronse convenios coas asociación 
implicadas, en colaboración coa Cruz 
Vermella púxose en funcionamento o 
SEMUS (Servizo Municipal de Ur-
xencias), programas de axudas no fo-
gar e un longo etc. que abrangueu ate 
a colocación dunha carpa para reali-
zar test epidemiolóxicos.

tido demos un bo exemplo, agora 
que van tempos de confrontacións 
partidarias por todo”. Tampouco 
esquece, nos seus recoñecementos, 
ao funcionariado, ao persoal das 
empresas públicas e auxiliares, os 
das contratas... pola implicación 
nas súas funcións e traballos.

Finalmente afirma con certeza que 
“Santiago de Compostela avanza, ca-
miña segura e sen pausa, cara á reac-
tivación económica e social que preci-
sa”. E está seguro de volver a acadar 
a situación de cidade de referencia 
nacional e internacional da que gozou 
no pasado cos gobernos progresistas.

Comercio, hostalería  
e cultura
Os sectores locais máis damnifica-
dos son sen dubida o comercio, a 
hostalería e a cultura. O Goberno 
municipal mantivo acotío xuntanzas 
cos representantes de cada un deles 
e acadáronse acordos. Artelláronse 
programas de axudas económicas, de 
acompañamento e de estímulos para 
acadar a necesaria cualificación coa 
que saír e para despois da pandemia. 
Ademais das subvencións a fondo 
perdido tamén se aprobaron suspen-
sións e rebaixas de taxas. 

Dous primeiros 
anos de goberno
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O día 15 de xuño o Goberno municipal socialista  

cumpre os dous primeiros anos de xestión con  

Xosé A. Sánchez Bugallo á fronte da alcaldía.  

Un bienio marcado pola crise sanitaria, social e económica 

provocada pola pandemia da COVID-19, unha situación 

internacional que colleu por sorpresa tanto á cidadanía  

como aos rexedores en tódolos ámbitos.



P.- Falar do bienio 2019-20 implica 
fixar a mirada na pandemia. Foi esta a 
principal preocupación da súa xestión?
R.- É unha evidencia. A maior parte dos 
proxectos, a vida en si, sufriron unha con-
vulsión inesperada para a que non estaba-
mos previdos nin preparados. Porén, aínda 
que a cidadanía estivese confinada, os esta-
blecementos pechados, a vida social detida, 
o traballo municipal non podía parar. A cri-
se obrigounos a reestruturar a nosa orde de 
prioridades. Tivemos que adaptarnos, adiar 
proxectos e programas e poñer en funciona-
mento outros na procura do benestar da ve-
ciñanza nesta situación de riscos. Non de-
bemos esquecer que a xestión municipal é a 
máis inmediata á poboación, á que se lle pi-
den solucións con máis urxencia e eficacia. 
Por iso, priorizamos a atención os máis dé-
biles e tramitamos máis de 9 millóns de eu-
ros en axudas aos sectores máis golpeados 
por esta pandemia, comercios, hostaleiros e 
empresas vencelladas ao sector cultural.

P.- Como valora o comportamento da 
cidadanía compostelá?
R.- Agás escasos incumprimentos, a cola-
boración cidadá está sendo extraordinaria. 
Lamentamos o falecemento de medio cente-
nar de persoas, entre os que hai que lembrar 

P.- O esforzo foi colectivo ou singular 
dalgúns sectores?
R.- Foi colectivo. En diferentes ocasións xa 
fixen o meu recoñecemento expreso ao fun-
cionariado, ao persoal laboral e aos traballa-
dores das contratas. Eses profesionais fixeron 
que a cidade seguise funcionando grazas á 
súa implicación técnica e persoal. Tamén 
debo recoñecer e salientar a actitude colabo-
radora dos restantes grupos políticos que inte-
gran a Corporación municipal. Neste sentido 
demos un bo exemplo, agora que van tempos 
de confrontacións partidarias por todo.

P.- A pandemia aínda non rematou pero 
semella que o final do túnel está cerca. 
Cales son as prioridades neste momento? 

dous amigos, excompañeiros da Corpora-
ción, Dositeo Rodríguez e Nemesio López. 
Porén, foi maior o número de quen superou 
a enfermidade. E temos que felicitarnos 
polo gran traballo realizado polos profesio-
nais da sanidade, das Forzas e Corpos de Se-
guridade do Estado, da nosa veciñanza, sen 
dúbida heroes desta loita. E tamén aplaudir 
a paciencia e esforzo da nosa hostalería, co-
mercio e empresas en xeral, nomeadamente 
do sector cultural. As actuacións solidarias 
e responsables falan do alto nivel cívico de 
Compostela e amosan a nosa gran capacida-
de para saír da crise.

P.- Quedaron enriba da mesa os gran-
des proxectos?
R.- Non, en absoluto. Os obxectivos fun-
damentais que tiñamos en carteira segui-
ron adiante cos trámites que foron posi-
bles. O ritmo foi diferente, pero sen perder 
o tempo. As urxencias chamaron á nosa 
porta e obrigáronnos a manter a calidade 
dos servizos públicos como prioridade; a 
reorganizar o funcionamento da Adminis-
tración municipal para que seguise sendo 
operativa. Priorizamos o teletraballo e 
reestruturamos diferentes departamentos. 
Apoiamos a quen máis o necesitaba e os 
sectores máis gravemente afectados.

XOSÉ A. SÁNCHEZ BUGALLO

“Compostela avanza,  
camiña segura e sen pausa”

Cumprimos dous anos do retorno do PSdeG-PSOE ao Goberno municipal. Un período cheo de dificultades,  

por mor da pandemia da COVID-19, dos que cómpre facer un primeiro balance de xestión falando co alcalde,  

Xosé A. Sánchez Bugallo. Quen de novo, neste mandato, puxo a súa ampla experiencia política ao servizo da cidade.

Xunta de goberno local.
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R.- Día a día tratamos de normalizar a 
actividade retomando os eixes do noso 
programa. Globalmente continuamos 
avanzando na igualdade efectiva entre 
homes e mulleres; na diversificación das 
bases económicas; na innovación e no 
emprendemento; revalorizando os ac-
tivos propios como son a USC, o patri-
monio histórico e moderno, a cultura e, 
naturalmente, reactivando as importantes 
iniciativas e infraestruturas proxectadas 
por nós, que as corporacións anteriores, 
aquelas que nos sucederon e precederon, 
non foron quen de sacar  adiante.

P.- Despois de oito anos de ausencia da al-
caldía, atopou a cidade como a deixara?
R.- Non, pero con moito por facer si. Po-
rén, eu non estiven ausente da realidade 
da cidade, tiven a oportunidade de vivir 
oito anos como cidadán de a pé, de es-
pectador dos acontecementos sen intervir 
neles. Percorrín centos de quilómetros 
andando polas rúas, parques, prazas... e 
acadei unha nova dimensión que agora é 
unha vantaxe para enfrontar os problemas 
e as situacións. Ao mesmo tempo sentín 
mágoa observando o estancamento e os 
retrocesos nos proxectos que deixaramos 
emprendidos. Porén, ese capítulo, dous 
anos despois, xa é pasado. O importante 
agora é mirar cara adiante con ilusión e 
con moitas gañas de facer.

P.- Neste bienio a cidadanía volveu es-
coitar falar do remate da Estación In-
termodal, da eterna EDAR, das infraes-
truturas como o Orbital e o Orbitaliño, 
da reforma da rúa do Hórreo... Foron 
oito anos perdidos?
R.- Foron anos sen os avances necesarios. 
Neste bienio por fin acadamos os impulsos 
pertinentes. A nova Estación de Autobuses, 
edificada pola Xunta, que foi un dos esca-
sos avances destes anos, xa está en funcio-
namento e a vía Clara Campoamor está 
totalmente remodelada e adecuada polo 
Concello para os novos usos. A pasarela 
de comunicación coa rúa do Hórreo non 
só e unha solución de tránsito peonil, se-
nón que tamén se converteu nun atractivo 
turístico. Cando estea en servicio a cafete-
ría vai ser un punto de lecer inesperado. A 
estación do ferrocarril por fin está desblo-
queda e xa licitada, así como a remodela-
ción do Hórreo desde A Pontepedriña á ro-
tonda do Parlamento. Estas infraestruturas 
cambiarán, sen dúbida, a imaxe da entrada 
á nosa cidade de milleiros de visitantes.  
Para a nova EDAR, o convenio xa está 
aprobado polo Estado, a Xunta e o Conce-
llo, e a piques de adxudicarse a redacción 
do proxecto e a súa construción. Ademais, 
en todas as áreas de xestión traballamos en 

básicos necesarios e urxentes. E un longo 
etcétera do que xa demos conta no Debate 
do Estado do Municipio en xaneiro deste 
ano. A conclusión é que os retos principais 
da cidade avanzaron de xeito significativo 
nestes dous anos extremadamente duros.

P.- Podemos falar dos retos sociais e 
económicos inmediatos?
R.- Naturalmente. As nosas políticas teñen 
como destinos prioritarios as persoas, a ci-
dadanía, por riba de calquera outra necesi-
dade. Imos continuar atendendo os sectores 
máis vulnerables, para o que deseñamos un 
programa piloto do Servizo Municipal de 
Urxencias Sociais (SEMUS). Construire-
mos o Centro Integral para a Inclusión So-
cial (CIPIS). O departamento municipal de 
Servizos Sociais traballa nunha liña espe-
cífica para as persoas maiores que residan 
soas. En maio asinamos coa Xunta a cesión 
dunha parcela para a construción dunha resi-
dencia pública para maiores no Castiñeiriño. 
No ámbito da economía xa emprendemos o 
Plan de Reactivación Económica de apoio 
aos sectores máis afectados. Avanzaremos 

Protocolo da Axenda Urbana
08/04/2021.- O alcalde e o ministro de Transportes asinaron o protocolo para o desen-
volvemento e impulso dos obxectivos da Axenda Urbana para a realización dun Plan de 
acción por parte da entidade municipal que sirva de proxecto piloto a outros municipios 
no ámbito da Axenda Urbana Española.

novas iniciativas. Por exemplo, no medio 
rural aprobamos once investimentos por 
preto de dous millóns de euros. Está moi 
avanzada a posta en marcha dos novos ser-
vizos regularizando a situación adminis-
trativa, ampliando e modernizando as súas 
prestacións. Despois das adxudicacións do 
Servizo de Asistencia as Familias e o Ser-
vizo de Parques e Xardíns, está en proceso 
de adxudicación a Limpeza e Recollida 
de Lixo. Nos vindeiros meses sairán os de 
Transporte Público e o de Saneamento... 
por mencionar os de maior importe eco-
nómico e repercusións sociais. Na cidade 
histórica comezamos a instalación da fibra 
óptica. Cedeuse á Xunta a parcela para a 
construción dunha residencia da terceira 
idade no Castiñeiriño, tamén está en cons-
trución o Orbital e en fase de redacción 
do proxecto o Orbitaliño, que conectarán 
a autovía de Lugo, a autopista AP-9 e a 
estrada da Coruña N-550, dando saída aos 
parques empresariais da zona norte. Puxe-
mos en marcha a Concellaría do Rural e 
traballamos para levar a cabo o “Pacto polo 
rural”, para conseguir dotalo dos servizos 
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Debemos 
recuperar  
a nosa  
posición de 
referencia 
internacional

A colaboración cidadá  
está sendo extraordinaria
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O ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos,  

asinando o protocolo.



na posta en funcionamento dun servizo de 
acompañamento para axudar as empresa 
con interese por instalarse en Compostela. 
Hai que recuperar o pulso perdido. No trie-
nio 2008-10, por iniciativa e elaboración do 
Concello, no Concello Económico e Social 
aprobouse o Plan Estratéxico 2010-20 que 
a crise e os cambios políticos adiaron. Aín-
da segue a ser una folla de ruta importante 
que, xunto á Axenda Urbana 20-30, debere-
mos  actualizar con estudos, participacións e 
consensos, para definir o futuro inmediato. A 
participación, cun 80%, na Sociedade UNI-
NOVA vainos proporcionar un instrumento 
fundamental para avanzar no BIOPOLO e 
na política de industrialización da que care-
cemos. Neste momento está declarado como 
proxecto de interese xeral e aprobamos ini-
cialmente o estudo de detalle da parcela onde 
irá situado, entre outras moitas accións.   

P.- Dise que o turismo e a cultura tamén 
necesitan reactivación. 
R.- Eses eidos tamén conflúen nos planos 
da economía local. Xa traballamos en di-
versas iniciativas para a recuperación social 
e económica coa vista posta no que resta do 
Ano Santo 2021 e na programación de 2022, 
para seguir sendo referencia nacional e in-
ternacional no ámbito do turismo cultural. 
Foi unha sorte a prolongación deste grande 
evento relixioso do que Santiago é a meta, 
que volverá repetirse en 2027 e 2032. Estas 
son etapas importantes para nós, pero non as 
únicas referencias. A cultura e o turismo non 
só son sinais de identidade de Compostela, 
conforman espazos para albergar proxec-
tos de presente e de futuro. As empresas de 

16/11/2020.- Nesta data celebrouse a pri-
meira xuntanza entre Concello, Xunta e 
Goberno central para a posta en marcha do 
Plan de Sostibilidade Turística de Santiago, 
que ten como principal obxectivo transfor-
mar o modelo turístico fomentando que se 

Plan de Sostibilidade Turística
conxugue a rendibilidade turística sostible 
do sector e a convivencia de turistas e visi-
tantes cos residentes.

Na foto os asinantes, Alfonso Rueda, 
Fernándo Valdés, Sánchez Bugallo e Javier 
Losada. 

Representante da 
FEGAMP no Comité 
de Coordinación 
Aeroportuaria de 
Galicia
06/02/2021.- A FEMP, Federación Gale-
ga de Municipios e Provincias, designou a 
Sánchez Bugallo representante no Comité 
de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, 
cun amplo abano de competencias. Recen-
temente, tamén foi designado representante 
da federación no Foro Local para a Axenda 
Urbana Española.

P.- Nunhas poucas frases, defina o seu 
obxectivo global.
R.- A nosa filosofía, os nosos criterios, 
transformaron, rehabilitaron e moder-
nizaron a cidade herdada nos anos oi-
tenta. É ben coñecida. Agora, despois 
dunha paréntese de oito anos, debe-
mos recuperar a posición que durante 
décadas ocupou o noso concello como 
referencia nos ámbitos cultural, patri-
monial, urbanístico e de calidade de 
vida. E, sobre todo, é a nosa respon-
sabilidade avanzar na construción dun 
hábitat capaz de ofertar un futuro re-
sidencial, laboral e económico ás no-
vas xeracións. Unha cidade que tamén 
sexa igualitaria e axeitada ás súas po-
sibilidades e necesidades. Compostela 
mira ao futuro esperanzada e pódolle 
asegurar que, eu mesmo e o equipo de 
goberno, traballamos arreo para acadar 
todos e cada un dos obxectivos que nos 
marcamos cando decidimos presentar-
nos as eleccións no ano 2019. Santiago 
de Compostela avanza, camiña segura 
e sen pausa cara a reactivación econó-
mica e social que precisa.

xestión necesarias, as industrias da cultura e 
do turismo deben seguir sendo motores de 
desenvolvemento e ofrecer oportunidades ás 
novas xeracións. Traballamos desde esa óp-
tica para recuperar o ritmo perdido coa posta 
en marcha do Plan de Sostibilidade do Turis-
mo, xa presentado á Xunta e ao Goberno de 
España. O Consorcio de Santiago e o Real 
Padroado volverán ser piares da recupera-
ción ao acadar o protagonismo do pasado. 
Hai unhas semanas iniciamos a camiñada de 
promoción en París no concerto do Grupo de 
Cidades Patrimonio da Humanidade, do que 
Santiago foi o promotor inicial nos anos no-
venta. As bases están postas.

P.- Falouse de que a Administración mu-
nicipal está obsoleta. Compárteo?
R.- Todas as administracións públicas sofren 
carencias por diversas circunstancias: o au-
mento das competencias sen os recursos ne-
cesarios, a limitación das taxas de reposición 
do persoal, os custos das novas tecnoloxías... 
Si, é moi importante e necesario continuar 
coa reforma e modernización da Adminis-
tración local, xa en funcionamento efectivo 
pero con aspectos aínda por corrixir e perfec-
cionar. É unha problemática que xa aborda-
ramos no pasado e que agora tratamos de re-
dobrar. Desde o mes de outubro está posta en 
marcha a administración electrónica que su-
pón unha revolución total no funcionamento 
e na conexión da Administración local coa 
cidadanía. É un proceso complexo, con moi-
tas dificultades pero que permitirá dar un sal-
to extraordinario e suporá unha mellora moi 
significativa na calidade e no funcionamento 
da administración.

Neste bienio 
acadamos 
o impulso 
necesario 

para avanzar

Debo 
salientar 
a actitude 
colaboradora
da oposición

>>
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Alfonso Rueda,  
Fernando Valdés,  

Xosé Sánchez Bugallo  
e Javier Losada.



para dinamizar as súas vendas empregando 
plataformas online, redes sociais e platafor-
mas tradicionais. 

Asináronse convenios coas catro aso-
ciacións de comerciantes por importe de 
100.00 € para subvencionar a compra de 
bonos de aparcadoiros nos distintos ámbi-
tos de contorna do casco histórico.

En novembro do ano 20, coa colabora-
ción da Deputación da Coruña, o Concello 
puxo en marcha un segundo plan de axu-
das para o comercio e a hostalería por un 
importe superior a 3.600.000 €.

En colaboración coa Cámara de Comer-
cio de Santiago facilitouse que 200 estable-
cementos puideran acceder ao selo “Co-
mercio de Confianza”. De xeito urxente o 
goberno aprobou unha modificación de cré-
dito del 100.000 € destinados a axudas para 
o sector hostaleiro. En xuño destináronse 
outros 400.000 € para a mellora e innova-
ción da restauración e hospedaxe integradas 
no Plan de Reactivación do Sector Turístico. 

A campaña Este Nadal agasalla deseño 
foi dirixida a promocionar o comercio de 
proximidade.

Escolar / Deporte
En resposta á necesidades do mundo educati-
vo de infantil e primaria, o goberno municipal 
concedeu bolsas de comedor, para material, 
actividades e conciliación, por un importe 
global de 600.000 €, das que se beneficiaron 
920 escolares en distintos momentos.

Como consecuencia das novas medidas 
de hixiene nos centros escolares, o Concello 
tivo que facer fronte a un sobrecusto nos ser-
vizos de limpeza duns 38.000 € mensuais.  

A finais do ano 20 o Goberno Local apro-
bou subvencións ao deporte federado por un 
importe de 274.999,67 €. A maiores se asi-
naron convenios con cinco clubs por importe 
de 171.000,00. Os asinantes foron a Socie-
dade Deportiva Compostela, Santiago Fut-
sal, Triatlón Santiago, Arteal Tenis de Mesa 
e Atletismo Santiago. 

Presidido polo alcalde, Xosé A. Sánchez Bu-
gallo, o gabinete o integraban as concelleiras 
Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Abad, 
e os concelleiros Sindo Guinarte e Gonzalo 
Muiños. Desde este gabinete informábase da 
situación á cidadanía e aos portavoces dos 
partidos políticos da oposición.

Durante a corentena o goberno municipal 
en todo momento artellou medidas tentando 
garantir que os colectivos máis vulnerables 
recibiran alimentos básicos e produtos de 
primeira necesidade, para o que nun pri-
meiro momento se pediu a colaboración das 
tendas de barrio. Deste xeito beneficiáronse 
persoas maiores que viven soas o con mobi-
lidade reducida. Posteriormente chegáronse 
a acordos cos supermercados e grandes su-
perficies abertas e creáronse tíckets especiais 
de compra nas tendas adheridas.

O 23 de marzo comezou a funcionar o 
teléfono 010 de atención a veciñanza, xes-
tionado polo voluntariado de Protección 
Civil. A carón do Centro de Saúde de Fon-
tiñas instalouse unha carpa para a realiza-
ción de test epidemiolóxicos.

Continuaron funcionando os servi-
zos municipais nas condicións que foi 
posible facelo. Unha importante parte 
do funcionariado pasou a traballar tele-
maticamente desde os seus fogares. Con 
todas as precaucións establecidas, outros 
continuaron nos seus postos de servizo. 

Logo dos convenios cos supermerca-
dos, considerando as restricións estableci-
das no transporte público, asináronse acor-

dos coas asociacións de taxis para prestar 
servizos gratuítos ás persoas en situación 
de vulnerabilidade, cando tiñan necesida-
de de desprazarse por necesidade.

Apoios ao comercio
A través do Servizo de Apoio á Empresa 
o goberno municipal lanzou un servizo de 
consultoría para apoiar ao pequeno comer-
cio e preparar a volta á actividade econó-
mica cando rematara a pandemia.

O 30 de abril do 20 a Xunta de Gober-
no aprobou tres convocatorias previstas no 
Plan Marco de Reactivación Económica. As 
axudas para pagos de xuros en operacións de 
créditos e melloras de innovacións contaron 
cun orzamento inicial de 410.000 € aos que 
unimos outros 600.000 € na convocatoria de 
decembro e 1.504.000 € na convocatoria de 
maio do ano 2021, ampliables ate un millón. 
Seguidamente lanzouse o Plan Activa en Se-
guro destinado a autónomos, profesionais 
liberais e microempresas.

A mediados de maio, para dinamizar 
o pequeno comercio local, foi presentada 
ás asociacións de comerciantes, Santiago 
Centro, Compostela Monumental, Em-Re-
de e Comercio Punto Compostela, a cam-
paña de dinamización #EuMercoAquí 

O Concello  
ofertou axuda  
aos sectores  
máis prexudicados
A pandemia da COVID 19 do ano 2020 colleu 

desprevido a todo o mundo. Á cidadanía de Santiago 

de Compostela, ás administracións, ao comercio, 

á industria, etc. O Goberno municipal actuou coa 

rapidez necesaria de acordo coas normas sanitarias 

implantadas por parte dos gobernos de España e da 

Xunta de Galicia. O 13 de  marzo, antes do decreto 

do Estado de Alarma e os confinamentos, o goberno 

municipal constituíu un gabinete de crise para 

avaliar todos os días as medidas postas en marcha e 

buscar solucións inmediatas.
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Pleno telemático.



As concellarías de Deportes e de Obras 
mantiveron as súas programacións habi-
tuais de axudas, mantemento das instala-
cións deportivas e execución de proxectos 
de renovacións e novas construción.

Turismo / Hostalería
A preocupación por contribuír ao mante-
mento do sector turístico e hostaleiro en 
situación de peche ou con horarios res-
trinxidos, levou ao Goberno Local a man-
ter permanentes contactos, achegar axudas 
económicas e buscar solucións as proble-
máticas xeradas pola pandemia. 

Turismo de Santiago, a través do Con-
vention Bureau, organizou cursos de Adap-
tación ao Contexto Actual e Recuperación 
do Turismo MICE dirixidos ao sector de 
congresos, reunións, eventos e incentivos 
composteláns.

En novembro do ano 20 aprobouse a 
exención de taxas de terrazas e de recollida 
de lixo para o ano 2021 de todos os esta-
blecementos de bares e hostalería.

Por mor das restricións no interior dos 
establecementos, co beneplácito de Patri-
monio, autorizouse a instalación provisio-
nal de mamparas e calefactores nas terra-
zas de hostalería, que foron ampliadas a 
zonas reservadas ao aparcamento.

A Oficina de Promoción Económica, 
dentro do programa municipal Compostela 
Móvese 2020 COVID 19, ofreceu tres obra-
doiros online de balde sobre dixitalización 
e venda por internet dirixidos á hostalería, 
comercio e empresas culturais. En decem-
bro, Concello e Asociación de Hostelería 
Compostela pecharon as bases para que o 
sector puidera solicitar axudas para o finan-
ciamento do gasto corrente. Presentáronse 
máis de oitocentas solicitudes. Na seguinte 
convocatoria de axudas incluíronse como 
beneficiarias ás axencias de viaxes.

Antes da terceira convocatoria de axu-
das, o Concello mantivo xuntanzas con 
todos os sectores afectados, comercio, 
hostalería, restauración, cultura, taxi... e 
asináronse convenios coa Deputación da 
Coruña que en todo momento colaborou 
co concello achegando un millón de euros 
no primeiro convenio.

Celebrouse  
Prima 21, a festa  
do comercio local 
03/06/2021.- Tras do éxito da festa Pri-
ma20,  os días 3, 4 e 5 de xuño 2021 tivo 
lugar en distintos barrios de Santiago a 
segunda edición da festa do comercio lo-
cal Prima 21, englobada  dentro da cam-
paña “Eu Merco Aquí”, co obxectivo de 
dinamizar o consumo e apoiar ao comer-
cio da cidade.

A festa contou cun intenso programa 
de actividades durante as tres xornadas 
como pasarrúas, teatro ou concertos en 
diversas zonas. O programa completou-
se con obradoiros de artesanía de grava-
do, acibeche e ourivería.

No marco da festa Prima 21, os co-
mercios puideron presentar os seus pro-
dutos e servizos nas beirarrúas sen nece-
sidade de solicitar un permiso específico 
e o Concello distribuíu de balde bolsas 
coa imaxe da campaña #EuMercoAquí 
entre os comerciantes da cidade.

En maio do 2021 o Concello apro-
bou axudas ao comercio e hostalería por 
importe de 3,6 millóns de euros. Con-
siderouse de interese xeral municipal 
o Centro de Servizos Innovadores para 
empresas biotecnolóxicas da Sionlla. 

Económicas / Sociais
En xuño do ano 20 o alcalde e a conce-
lleira de Persoal, Contratación e Moder-
nización de Administración Local, Marta 
Abal, presentaron o plan de contratación 
municipal por un importe de case 800 
millóns de euros destinados á reactiva-

ción económica do concello. No proceso 
de modernización dos servizos, en outu-
bro entrou en funcionamento a sede e o 
rexistro electrónico do Concello.

O Pleno do Concello, por unanimi-
dade, aprobou a adquisición do 31% do 
capital da empresa UNINOVA, da que o 
Concello é socio xunto coa USC. 

A UMAD realizou unha campaña 
para concienciar a poboación moza so-
bre os perigos das apostas. Asináronse 
convenios coas asociacións Agadea, 
Proxecto Home e Don Bosco por preto 
de 80.000 €.

Asináronse convenios de colabora-
ción por máis de 40.000 € coas asocia-
cións ACEM (esclerose múltiple), SA-
RELA (dano cerebral), ITINERA (saúde 
mental), ASPAS (discapacidades) e Fon-
te da Virxe (enfermos mentais).

O Goberno 
municipal  
mantivo 
xuntanzas 
con todos 
os sectores 
afectados.

A Concelleira de 
Persoal, Contratación 
e Modernización de 
Administración Local, 
Marta Abal, presentou 
o plan de contratación 
municipal por un importe 
de case 800 millóns de euros 
destinados á reactivación 
económica do concello. Plano do viario remodelado.
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A remodela-
ción inclúe 
un carril 
para  
autobuses  
e taxis  
e outro para 
bicicletas

terán continuidade nun futuro próximo coa 
construción da nova estación de ferrocarril 
e a súa conexión co centro da cidade”. Estas 
obras, indicou Sánchez Bugallo, “vannos ser-
vir de pauta para a actuacións que imos levar a 
cabo na rúa do Hórreo, cos obxectivos de que 
“o trafico pasante” vaia polo túnel, e conectar 
estas infraestruturas co Ensanche. Asegurou 
que cando estea finalizada toda a contorna da 
intermodal, será “unha área moi compacta, 
moi integrada e moi potente para o transporte 
público”.

A apertura deste vial era unha demanda 
tanto do IES de Pontepedriña como da veci-
ñanza. Contribúe a descargar a presión circu-
latoria que estaba a sufrir o barrio.

A reurbanización do vial Clara Campoa-
mor, contou cun investimento de 1.565.865 
euros,  cofinanciado no 80% polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FE-
DER). Enmárcase dentro da Estratexia de 
Desenvolvemento Urbano Sostible e Integra-
do (EDUSI), dentro do Programa Operativo 
Plurirrexional de España-Crecemento Sosti-
ble da programación 2014/2020.

Convenio  
para a EDAR  
da Silvouta
05/02/2021.- Logo dun longo proceso 
por fin a construción da nova EDAR da 
Silvouta entro na recta final na presente 
anualidade. A Xunta de Goberno Local 
aprobou o convenio entre a Sociedad 
Mercantil Estatal Aguas de las Cuen-
cas de España (ACUAES), a Entidade 
Pública Empresarial Augas de Galicia e 
o Concello de Santiago de Compostela 
para a execución e explotación da nova 
estación depuradora de augas residuais 
de Silvouta. O investimento estimado 
será de 56.280.000 €. Desta cantida-
de o Fondo de Reconstrución da Unión 
Europea aportará un 65%, é dicir, apro-
ximadamente 36.582.000 €; Augas de 
Galicia, 10.826.000 €; e o Concello de 
Santiago 300.000 € en concepto de an-
ticipo; e 8.572.000 € de financiación a 
ACUAES, ao que hai que engadirlle o 
IVE e que se aboará nun máximo de 25 
anualidades.

O convenio asinouse de forma te-
lemática entre o alcalde de Santiago, 
Xosé Sánchez Bugallo; a directora xe-
ral de Aguas de las Cuencas de España 
(ACUAES), Rosa Cobo; e a conselleira 
de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel 
Vázquez. Tamén estivo presente no acto 
o secretario de Estado de Medio Am-
biente, Hugo Morán.

A actuación inclúe as obras de cons-
trución da depuradora que dará servizo 
a unha poboación de 277.000 habitantes 
equivalentes, así como a conexión á rede 
de colectores existentes e a execución 
dunha nova acometida eléctrica com-
patible coas necesidades enerxéticas da 
nova instalación e dotada dunha submi-
nistración eléctrica de respaldo.     

Con esta firma conséguese avanzar 
nun proceso que logrará unha depura-
ción das augas residuais de Santiago de 
Compostela compatible coas condicións 
de vertedura ao río Sar que esixe a nor-
mativa vixente, especialmente no relati-
vo á eliminación de nutrintes, resolven-
do ademais os problemas de capacidade 
hidráulica da actual depuradora e obten-
do unha redución eficiente da carga con-
taminante.

16/10/2020.- A rúa Clara Campoamor abriuse 
de novo á circulación despois da obra reurba-
nización executada polo Concello de Santia-
go. Para adecuala ao servizo da nova Estación 
de Autobuses e a conexión coa Estación Inter-
modal de ferrocarril, actuouse sobre uns 800 
metros de vial e sobre unha superficie duns 
19.000 metros cadrados. A remodelación 
incluíu un carril exclusivo para autobuses e 
taxis, que poderán acceder directamente á ter-
minal de autobuses cando entren pola Aveni-
da de Lugo; un carril bici paralelo ás Brañas 
do Sar, dúas beirarrúas e outros dous carrís 
de dobre sentido de circulación. No acto de 
apertura interviñeron o alcalde de Santiago, 
Xosé A. Sánchez Bugallo, e a conselleira de 
Infraestruturas da Xunta, Ethel Vázquez.

O alcalde destacou que o vial Clara Cam-
poamor forma parte dun conxunto de proxec-
tos como a nova terminal de autobuses e a 
pasarela da intermodal sobre as vías do fe-
rrocarril, que une o barrio de Pontepedriña co 
Ensanche, coa estación de tren, e coa de au-
tobuses. “Elementos imprescindibles e com-
plementarios entre si, sinalou Bugallo, que 

Aberta á circulación  
a rúa Clara Campoamor

Acto de apertura de Clara Campoamor.

Plano do viario remodelado.
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22/05/2021.- Coa posta en marcha da nova 
Estación de Autobuses, construída pola Xun-
ta, na remodelada rúa Clara Campoamor 
arrancou o ámbito da intermodal da cidade. 
A entrada en funcionamento da estación do 
AVE, prevista para 2023-2024, e a remo-
delación da rúa do Hórreo, que acometerá 
o Concello este mesmo ano, completarán 
este proxecto fundamental para Santiago de 
Compostela.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijoo; o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez 
Bugallo; o delegado do Goberno en Galicia, 
José Miñones; e a presidenta de Adif, Isabel 
Pardo de Vera, entre outras autoridades, asis-
tiron ao acto de inauguración da nova esta-
ción de autobuses.

“Hoxe é un día importante para Santiago 
e para Galicia”, sinalou Sánchez Bugallo, 
quen amosou a súa satisfacción por culmi-
nar un proceso froito da “colaboración inte-
radministrativa” e do “público e o privado”. 
Coa entrada en funcionamento do novo equi-
pamento, “a intermodalidade é un feito” e o 
novo ámbito converterase “no maior centro 
de transporte de Galicia”.

Coas actuacións realizadas no ámbito ver-
tébranse os barrios da Pontepedriña e do En-
sanche, unidos pola pasarela transversal, que 
tamén entrou en funcionamento, a cuxos ve-

Transporte urbano
A inauguración da nova instalación obri-
gou a cambios na organización do trans-
porte urbano co obxectivo de facilitar a 
conexión das estacións de autobuses e de 
tren co resto da cidade, así como facilitar 
os movementos aos campus. A partir de 
agora pararán na rúa do Hórreo e/ou na 
rúa de Santiago León de Caracas as se-
guintes liñas:

Parada 591 Santiago León de Caracas:
Liña 6. Aeroporto / Os Tilos.
Liña 12. Os Tilos / Hospitais.
Liña 15. Campus Norte / Campus Sur.
Liña C4. San Caetano / Vite / Hospitais 
/ Fontiñas.
Liña C5. Pol. Costa Vella / Amio / Fon-
tiñas / pza. Galicia / Paxonal
Liña P3. Valle Inclán / Santa Lucía / 
Susana.

Parada 691 Hórreo-estación:
Liña 6. Aeroporto / Os Tilos.
Liña 12. Os Tilos / Hospitais.
Liña C4. San Caetano / Vite / Hospitais 
/ Fontiñas.
Liña C6. Pol. Costa Vella / Amio / Fon-
tiñas / Paxonal / Hórreo.
Liña P3. Valle Inclán / Santa Lucía / 
Susana.

Parada 694 Hórreo-Santiago León de Ca-
racas:

Liña C2. San Caetano / Fontiñas / Hos-
pitais / Vite.

Servizo de ORA
Co traslado da Sociedade Municipal de 
Xestión do Transporte Urbano de San-
tiago, SA (TUSSA) á nova estación, as 
oficinas do servizo da ORA quedaron ins-
taladas na planta principal da estación, co 
seguinte horario de atención ao público: 
de luns a venres laborables, de 10.00 a 
14.00 horas e de 16.30 a 20.30 horas.

ciños e veciñas fixo o alcalde unha mención 
especial: “o Ensanche queda convertido no 
centro de Santiago, xunto coa zona histórica” 
e a Pontepedriña, “que antes quedaba fóra, 
está agora integrada no conxunto urbano”.

O rexedor lembrou aos traballadores, em-
presas e operarios que fixeron posible que a 
estación botase a andar, e aos responsables das 
distintas administracións implicadas ao longo 
do proceso desde o momento no que se tomou a 
decisión “de que a estación estivera no centro”.

A estación
A estación conta con 2.795,76 m2 de superfi-
cie útil e 8.870,81 m2 de superficie construída 
cunha ocupación de 5.334,94 m2. O edificio 
está organizado en dúas plantas superpostas: 
na inferior atópase a área de dársenas, os via-
rios de circulación e manobra de vehículos; 
na superior, o edificio acolle os servizos de 
atención os viaxeiros.

Consta de 25 dársenas, 19 para transporte 
interurbano e 6 para o transporte metropolita-
no, adecuadas para acoller as expedicións de 
221 chegadas e 224 saídas, de luns a venres 
laborables, das distintas empresas operadoras 
de transporte. Na planta principal a estación 
conta con vestíbulo, área de venda de billetes, 
servizo de información, consignas e servizo 
de cafetería e cun quiosco.

Inaugurada a nova  
Estación de Autobuses

A estación 
é froito da 
colaboración 
interadmi-
nistrativa  
e do público 
e o privado

A estación conta cunha terraza dende a que se ven as Brañas do Sar e a cidade da Cultura.

Vista xeral da estación dende a rúa Clara Campoamor. O presidente da Xunta, o alcalde, o delegado do Goberno, 
a presidenta de Adif e a conselleira de Infraestruturas.
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01/06/2021.- “Trátase dun bo día para Santiago”, si-
nalou Sánchez Bugallo, que tamén comentou a licita-
ción, por parte do Concello, das obras de remodela-
ción da rúa do Horreo, “para encaixar esa peza dentro 
da cidade e dentro do tecido urbano”.

Estas dúas obras, a estación de tren e a humani-
zación da rúa do Hórreo, son as dúas actuacións que 
faltaban por desenvolver para rematar o conxunto da 
estación intermodal, no que o investimento total ron-
da os 70 millóns de euros. 

Este punto da cidade quedará configurado como 
un gran centro de intermodalidade. Será o maior e 
principal centro de transporte terrestres de viaxeiros 
de Galicia; onde conclúen as liñas de transporte urba-
no, metropolitano, do transporte regular, e tamén as 
liñas de transporte ferroviario de alta velocidade, de 
media distancia e de cercanías.

Coa licitación da estación de tren, acádase o com-
promiso manifestado en Santiago polo ministro de 
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, José 
Luis Ábalos, anunciado no marco da sinatura do pro-
tocolo xeral de actuación para a Axenda Urbana de 
Santiago de Compostela. Nesa mesma ocasión Ába-
los indicou que non ía ser necesario asinar un novo 
convenio para certificar o levantamento do límite 
dos 3,5 millóns de pasaxeiros porque “a construción 
asumímola toda dende o Ministerio e iso permítenos 
ser máis áxiles”.

Sánchez Bugallo amosou en todo momento a súa 
satisfacción polo levantamento desta cláusula, e polo 
feito de non ter que realizar un novo convenio. Isto 
é factible, dixo o alcalde, “pola consideración de que 

Reurbanización  
da rúa do Hórreo
01/06/2021.- A Xunta de Goberno deu luz 
verde ao proxecto de reurbanización da rúa 
do Hórreo, que permitirá conectar a nova 
estación intermodal co ensanche composte-
lán. Aprobou o expediente de execución das 
obras, así como a apertura do procedemen-
to de adxudicación mediante procedemento 
aberto simplificado.

O proxecto técnico de reurbanización da 
rúa do Hórreo, no ámbito da fronte da es-
tación intermodal, elaborado por Ezcurra e 
Ouzande Arquitectura, conta cun Orzamento 
Base de Licitación de 593.562,72 euros, e un 
prazo de execución de 5 meses.

A zona entre Santiago León de Caracas 
e a avenida de Lugo é o ámbito obxecto do 
proxecto que funcionará como unha gran 
praza de acollida e antesala da cidade e da 
estación. 

Uns xardíns lineais, definirán tres zonas, 
dúas delas exclusivas de uso peonil e unha 
terceira que servirá de soporte a un tráfico 
mixto vehículos-peóns con prioridade para 
estes últimos e na cal estará permitindo ro-
dar en ambos sentidos cun límite de veloci-
dade de dez quilómetros por hora. O obxec-
tivo é que os peóns teñan preferencia para 
cruzar cara o Ensache.

A proposta contempla habilitar un vial 
para a parada do autobús. Diferenciaríase do 
resto da rúa pola elevación da superficie, cun 
pavimento distinto.

Este nexo de unión, que se prevé mova 
en torno aos 7 millóns de pasaxeiros ao ano: 
tres millóns a estación de tren, dous millóns 
a estación de autobuses, e outros dous mi-
llóns o transporte metropolitano, integrará a 
estación intermodal dentro do Ensanche, así 
como aos barrios da zona sur, O Castiñeiri-
ño e Pontepedriña. A actuación anticípase ao 
que será a estación de alta velocidade.

o convenio anterior estaba finado desde outubro de 
2020, porque Adif dispón da totalidade dos terreos e 
porque a financiación vai correr con cargo exclusiva-
mente aos orzamentos xerais do Estado e aos fondos 
europeos Next Generation”

Será o Mitma, a través de Adif, quen asuma ao 
100% a construción do novo recinto. A obra, incluída 
xa no proxecto de orzamentos do Estado para o 2021, 
tiña un investimento previsto de 33.450.000  euros. 

O alcalde subliñou a importancia desta obra que 
vai mover probablemente máis de seis millóns de 
viaxeiros ao ano, “vai ser fundamental para Santiago, 
para o Ensanche e para toda Galicia”. Dado que o 
proxecto de construción atópase tecnicamente apro-
bado, autorizouse a licitación directa das obras, que 
contan cun prazo de execución estimado en 30 meses.

Novo edificio de viaxeiros
O novo edificio de viaxeiros construirase elevado so-
bre as actuais vías, apoiándose nas plataformas con 
soportes puntuais. Formará unha unidade volumétri-
ca coa pasarela peonil, dende a que terá acceso e que 
conecta rede urbana, estación ferroviaria e terminal 
de autobuses, creando unha contorna de intermodali-
dade para a cidade de Santiago.

Realizarase un acondicionamento das plataformas 
existentes co fin de permitir a execución dun sistema 
de conexións verticais que una o vestíbulo principal, 
situado a un nivel superior, coa zona de uso ferro-
viario, así como as obras de adecuación necesarias 
no edificio de viaxeiros actual para adaptalo á nova 
realidade funcional da estación.

En 30 meses estará construída  
a estación do AVE

O Consello de Ministros autorizou ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e 

 Axenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif Alta Velocidade, o contrato de obras  

de execución do proxecto do novo edificio de viaxeiros da estación de  

Santiago de Compostela, por un valor estimado de 33.587.305,13 €.

Imaxe virtual  
do conxunto da 
Intermodal
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dos séculos XIX e XX. A recuperación desta 
estrutura é unha posta en valor do patrimonio 
industrial de Compostela.

Catalogado polo Plan Especial de Protec-
ción e Rehabilitación da Cidade Histórica de 
Santiago de Compostela, polo seu interese ti-
polóxico e arquitectónico mantívose con ese 
nivel de protección ata a adquisición da pro-
piedade por parte do Concello no ano 2007.

A actuación na zona rematará coa reali-
zación dunha beirarrúa e un arco na parte da 
entrada que conformará unha pequena praza, 
un espazo público que permitirá os cidadáns 
circular por ambos lados do edificio.

Ramón Blanco, arquitecto que proxectou a 
rehabilitación, explicou que se recuperarán as 
entradas que están a distinta altura. “O acceso 
será a través de ramplas, e quedarán unha es-
pecie de gradas para posibles actuacións futu-
ras”. Iso na parte que da á rúa de Galeras. Na 
outra, destinarase o andar de arriba a exposi-
cións; e a zona de abaixo a baños, almacenaxe 
e zona de reunións.

Uso sociocultural
Está previsto que a Casa das Máquinas aco-
lla as actividades das distintas asociacións 
e colectivos do barrio das Galeras. Será un 
edificio multiusos, que permitirá compatibi-
lizar actividades veciñais, con actividades ao 
servizo de diferentes colectivos, entre eles o 
colexio Raíña Fabiola.

Proxecto AtlaS-WH 
03/11/2020.- Santiago participou, xun-
to a outras cidades como Porto, Burdeos 
ou Edimburgo, no proxecto europeo “At-
laS-WH”, centrado na xeración de plans 
de xestión sostible das Cidades Patrimo-
nio Mundial incluídas na Área Atlántica. 
Compostela incorporouse a este proxecto 
debido á súa ampla experiencia na xestión 
e protección do patrimonio.

Os Plans de Xestión e Sostibilidade de 
cada cidade, que nacen deste proxecto, es-
tán dirixidos a mellorar a súa protección e 
atractivo, promover actividades económi-
cas locais e o benestar social das poboa-
cións, ademais do respecto polo medio 
ambiente para, finalmente, acadar “cidades 
vivas e con futuro”.

Premio á 
rehabilitación da 
Caramoniña
08/10/2020.- A proposta municipal de reha-
bilitación para a rúa da Caramoniña recibiu 
un dos importantes galardóns do Concurso 
de Arquitectura Driehaus, que se entrega-
ron en Madrid nunha cerimonia no salón de 
actos do Ministerio de Transportes, Mobili-
dade e Axenda Urbana, e foi recollido polas 
arquitectas autoras do traballo. 

A iniciativa premiada foi “Hydrangea”, 
realizada polo equipo de Eva Niño, Elia San 
Román e Carmen Carral. Propón intervir na 
rúa de Caramoniña, unha área do centro his-
tórico infrautilizada e mal conectada, recu-
perando varias construcións, hoxe en ruínas, 
que serán destinadas a vivendas para artistas. 

27/08/2020.- A denominada Casa das Máqui-
nas é un dos mellores exemplos de arquitec-
tura industrial moderna de Compostela que o 
Concello decidiu recuperar para usos culturais.

O Proxecto, cofinanciado nun 80% pola 
Deputación da Coruña, acometeu na súa pri-
meira fase a limpeza e recuperación dos mu-
ros, o saneamento das xuntas e a pedra, e o 
enfoscado de morteiro de cal no interior do 
inmoble. 

Se tapiaron os ocos de paso do cableado 
de entrada e saída e foron aproveitándos para 
ventilación. Substituíronse as cristaleiras opa-
cas por unhas transparentes, que permiten a 
entrada de luz natural. Na cuberta, recuperou-
se e repúxose o tellado, mantendo os formatos 
e a disposición previa.

Anteriormente executárase a fase cero das 
obras, consistentes na colocación de apeos 
provisionais de cerchas de cuberta e de facha-
das, e na retirada da vella cuberta. Esta fase 
iniciouse por trámite de emerxencia no 2016, 
debido ao risco que existía de derrube da cu-
berta e dos muros.

Queda pendente agora a fase dúas das obras 
que consiste no acondicionamento interior.

Historia
O edificio, deseñado polo arquitecto López 
de Rego, data de principios do século XX. 
Arquitectonicamente singular, garda a esen-
cia do que foi o proceso de industrialización 

06/07/2020.-  A Xunta de Goberno Local 
aprobou o estudo de detalle para a mello-
ra da accesibilidade e das condicións xerais 
das edificacións do grupo de vivendas Diego 
Xelmírez, que afecta aos números 31-33, 25-
27 e 29 da rúa de Santa Marta de Arriba. O 
documento, presentado polas comunidades 
de propietarios dos edificios, reúne os requi-
sitos técnicos necesarios para a súa aproba-
ción inicial e posterior exposición. A solu-

ción presentada é a escollida polos veciños.
Os edificios número 31-33 e 25-27 son 

idénticos. Cada un deles está formado pola 
agrupación de dous bloques unidos por unha 
escaleira. Prevese a colocación de dous as-
censores, un para cada grupo, polo exterior 
das edificacións. No bloque illado, o núme-
ro 29, que pecha o conxunto de edificios, 
prevese a instalación do ascensor arrimado 
á fachada principal.

Instalación de ascensores no grupo de 
vivendas Diego Xelmírez

Finalizada a primeira fase  
da Casa das Máquinas

As arquitectas redactoras do proxecto recollendo o premio en Madrid.

O alcalde cos concelleiros Javier Fernández, Mercedes Rosón e Marta Abal. Imaxe do interior da casa das Máquinas.

Ámbito de actuación.
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 — As arquetas e canalizacións soterradas 
que requiran de escavación deberán ser 
obxecto do correspondente proxecto de 
intervención arqueolóxica. 

 — Os cables de acometida deberán acce-
der ás unidades inmobiliarias a través 
do portal e os elementos comúns inte-
riores dos inmobles.

 — As novas caixas ópticas terán un acabado 
en cor gris, para reducir o impacto visual.

 — O trazado dos pasos de rede soterrados 
deseñarase sempre seguindo a aliñación 
das lousas de granito.

 — As tapas das novas arquetas serán de 
lousa de granito, das mesmas caracterís-
ticas que o pavimento; e co grosor nece-
sario para garantir o tráfico de vehículos 
pola súa superficie.

 — A obra civil correspondente á execu-
ción de pasos soterrados da nova rede 
de distribución de fibra óptica deberá 
ser aproveitada para soterrar simulta-
neamente todos aqueles tendidos aéreos 
que poidan ser suprimidos.

 — A nova rede debe ser compartida con 
empresas ou operadores de telefonía 
interesados en ofertar os seus servizos 
na cidade histórica, xa que por razóns 
de protección do patrimonio cultural 
resultaría imposible autorizar unha rede 
independente por fachada para cada un 
dos operadores.

O proceso iniciouse en xuño de 2020 nas 
rúas do Franco e do Vilar. Unha vez com-
probado o correcto funcionamento nestas 
primeiras vivendas e o control da instala-
ción das acometidas individuais, o servizo 
estase a ampliar de forma progresiva ao res-
to das rúas. O despregamento conta cun in-
vestimento privado de 2,4 millóns de euros 
e o seu alcance esténdese a todo o ámbito do 
Plan Especial do casco histórico.

Peonalización  
de Mazarelos
28/11/2020.- A peonalización do ámbi-
to formado polas rúas Travesa da Uni-
versidade, praza da Universidade, praza 
da Fonte Seca e praza e rúa de Maza-
relos levouse a cabo en dúas fases: a 
primeira delas comezou o 1 de decem-
bro do 2020. Durante esta primeira fase 
permitiuse a presenza de vehículos ata 
as 15.00 horas. A segunda fase, levada 
a cabo un mes despois foi a peonaliza-
ción total da zona, sen convivencia cos 
vehículos.

A día de hoxe, a peonalización de 
Mazarelos é un feito. A carga e descar-
ga segue as normas xerais desta activi-
dade no casco histórico. O sistema de 
aparcamento regulado ORA funciona 
soamente en horario de mañá, entre as 
8.00 e as 14.00 horas. As prazas para 
persoas con mobilidade reducida exis-
tentes na zona trasladáronse a zona in-
mediata pasando o arco de Mazarelos. 
Tamén foi trasladado o estacionamento 
de motos á rúa Virxe da Cerca, a carón 
do colexio Mestre Mateo.

Mazarelos era a última zona do casco 
histórico por facer peonil, cun fluxo im-
portante de tráfico motivado pola carga 
e descarga, a busca de aparcamento e 
a existencia de varios colexios, entre 
outros; situación agravaba pola proxi-
midade da praza de abastos e as prazas 
vinculadas á Universidade, e ao que se 
lle engadía o feito de que a única saí-
da deste ámbito era a última das portas 
existentes da cidade histórica. Gañou, 
grazas a esta medida, un plus de calida-
de e maior protección tanto para o pro-
pio ámbito como para o gran número de 
peóns que circulan pola zona.

06/04/2021.- A iniciativa promovida polo 
Concello e pola Xunta de Galicia para 
facilitar a instalación de fibra óptica no 
casco histórico de Santiago entrou na súa 
recta final.

O proxecto, impulsado pola Amtega, o 
Concello de Santiago e a dirección xeral 
de Patrimonio da Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade para facilitar a 
instalación de redes de telecomunicacións 
nesta zona especialmente protexida, reali-
zouse paso a paso sendo o primeiro a ela-
boración dun catálogo de solucións téc-
nicas, ao que seguiu o lanzamento dunha 
consulta pública a operadores, que con-
cluíu o mes de xuño do ano pasado coa 
solicitude de licenza de despregamento 
por parte de Orange. Desde entón, o ope-
rador vén desenvolvendo os traballos ne-
cesarios para dotar da infraestrutura fixa 
de telecomunicacións aos inmobles do 
conxunto histórico. Este proceso estase a 
levar a cabo tendo en conta as seguintes 
condicións:

A fibra óptica  
chega ao casco histórico

De esq. a der.: Miguel Rodríguez (Retegal), Mª del Mar Pereira, Xosé Sánchez Bugallo, Mª del Carmen Martínez e Óscar Aragón.

Rúa de Mazarelos. Colocación das caixas ópticas nunha vivenda do  
Casco Histórico.
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Nova residencia de maiores 
para O Castiñeiriño
28/05/2021.- O Concello de Santiago e a Xunta de Galicia asina-
ron a cesión do terreo, de titularidade municipal, no que se situa-
rá a futura residencia pública de maiores financiada e construí-
da pola Fundación Amancio Ortega (FAO). Este novo centro de 
atención integral estará emprazado no barrio do Castiñeiriño, na 
rúa Monte do Seixo. 

O terreo que o Concello cede á administración autonómica está 
composto por dúas parcelas unificadas que suman preto de 6.000 
metros cadrados. A nova residencia porá á disposición das familias 
120 prazas públicas para persoas maiores e permitirá a creación de 
máis dun centenar de postos de traballo no ámbito dos coidados.

Este centro de atención integral para maiores disporá dun equi-
pamento punteiro e contará con servizos innovadores, como unida-
des especializadas no tratamento do alzhéimer e outras demencias, 
que o converterán nunha das mellores residencias de Europa.

Cesión para COGAMI 
21.11.20.- Unha parcela sita en As Cancelas,-
cunha dimensión de 2.163 m2, albergará a sede 
de Cogami, de Galega de Economía Social e dos 
centros de emprego Combina Social e Activa.

O presidente de Cogami, Anxo Queiruga, 
agradeceu a colaboración e a disposición do 
Concello e lembrou a importancia de com-
binar a “parte social e a empresarial”. Entre 
Cogami e GES, lembrou, “somos 1.200 per-
soas empregadas, o 92% con algún tipo de 
discapacidade”.

A concesión outórgase por un prazo de 25 
anos, que poderá prorrogarse.

Rematadas as obras  
do campo de fútbol  
das Cancelas 
30/03/2021.- O alcalde de Santiago, acompañado dos concellei-
ros de Deportes e de Barrios e Obras, visitou o campo de fútbol 
das Cancelas, con motivo do remate das obras de substitución 
do céspede e do peche perimetral do recinto. Os traballos con-
taron cun investimento de 466.500 €.

No exterior ao terreo de xogo executáronse bandas de trán-
sito en céspede tipo pádel azul para evitar esvaróns das persoas 
usuarias das instalacións e incrementáronse as bandas perimé-
tricas ao terreo de xogo até os 2,50 m en todo o contorno do 
campo para incrementar a seguridade, seguindo as recomenda-
cións do Consello Superior de Deportes.

Segundo explicou Sánchez Bugallo, “é un campo que leva 
máis de 50 anos sendo operativo, que neste momento estaba ne-
cesitado dunha renovación total do terreo de xogo”. A herba arti-
ficial anterior estaba moi deteriorada e poñía en risco ás persoas. 

A base elástica prefabricada contribúe a reducir as lesións 
dos xogadores e as sobrecargas musculares ao posuír unha ca-
pacidade de absorción de impactos superior ao 40%, e tamén é 
máis resistente e ten maior capacidade de evacuación da auga. 
Trátase ademais dun produto completamente innovador e 100% 
reciclable ao final da súa vida útil.

A declaración de ARI ten por obxecto 
“coordinar e programar as actuacións das ad-
ministracións públicas (Estado, Comunidade 
Autonómica e Concello) e fomentar as ac-
tuacións privadas de rehabilitación mediante 
axudas de carácter técnico, económico e de 
xestión e información”.

Actuacións subvencionables
— Mellora da accesibilidade das vivendas 

mediante a instalación de elevador no es-
pazo público. Esta actuación leva aparella-
da a substitución das escaleiras orixinais.

— Mellora da eficiencia enerxética dos edifi-
cios, mediante a renovación da totalidade 
da envolvente exterior. Esta actuación leva 
aparellada o revestimento térmico nas fa-
chadas, a substitución de carpintarías exte-
riores e a reparación de cubertas.

— Renovación das instalacións xerais. Esta 
actuación pode afectar á instalación de 
electricidade, auga, gas, comunicacións, 
seguridade.
Aínda que a Área de Rehabilitación Inte-

gral foi declarada no ano 2008 non foi ata o 
2010, unha vez superadas as dificultades de 
arranque do proceso, cando se iniciaron as ac-
tuacións de rehabilitación.

13/11/2020.- Está en marcha a obra de co-
locación do primeiro ascensor exterior para 
dotar de maior accesibilidade ás vivendas 
do barrio de Pontepedriña. O concello abriu 
unha oficina de asistencia e axuda para ve-
ciños e comunidades que desexen iniciar as 
obras de rehabilitación nas súas vivendas. 

O barrio
Pontepedriña constitúe unha unidade urba-
na conformada por dous grupos de viven-
das distintos construídos no 1955 e no 1972 
que, segundo os datos do Padrón municipal, 
do ano 2018, ten 721 habitantes.

Trátase dun barrio promovido no século 
pasado polo Instituto Nacional da Vivenda 
e planificado no seu conxunto, de forma que 
fora facilmente identificable, tanto para os 
residentes como para o resto da cidadanía.

Declaración de Área de Rehabilita-
ción Integral
O ámbito foi declarado Área de Rehabili-
tación Integral (ARI) por acordo da Conse-
lleira de Vivenda e Solo de 23 de decembro 
de 2008 ao abeiro do Plan Estatal de Viven-
da 2005-2008.

Impulso á rehabilitación  
na ARI de Pontepedriña

Momento da sinatura. Visita a Área de Rehabilitación Integral de Pontepedriña. Reunión da Xunta local de seguridade.

Javier Fernández, Sánchez Bugallo e Esther Pedrosa.
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Compostela  
cidade segura
02/06/2021.- O alcalde de Santiago e a subdelegada do Gober-
no na Coruña presidiron a Xunta local de seguridade, na que se 
puxo de manifesto que Santiago segue a ser unha cidade segu-
ra. Os datos achegados polos distintos corpos certifican que se 
produciu unha rebaixa do 13% nos delitos contra as persoas, do 
9% en roubos con intimidación e do 36% en roubos con forza 
en relación co 2019. Pola contra, aumentaron un 25% os furtos, 
aínda que se detectou un lixeiro descenso nos cinco primeiros 
meses de 2021 con respecto a o ano anterior. Os casos de vio-
lencia de xénero sufriron un incremento moi significativo en 
2020 vinculado á pandemia e ao confinamento.

Transporte 
metropolitano 
14/12/2020.- Concello e Xunta asinaron 
o convenio para o transporte metropoli-
tano, unha actualización do que se vén 
mantendo desde o ano 2012 que perse-
gue a incorporación do transporte metro-
politano da área de Compostela a dou-
tros concellos para mellorar a conexión 
coa cidade.

Liña 6 ata o Aeroporto
21/12/2020.- Ata a adxudicación do 
novo contrato do servizo a Aeroporto, 
á actual concesionaria do transporte ur-
bano realizará o servizo a Lavacolla, in-
tegrándoo no percorrido da liña 6 (San 
Marcos-Os Tilos). 

Cun autobús cada 20 minutos, incor-
porará as seguintes paradas entre San 
Marcos e o aeroporto Rosalía de Castro: 
N-634, rotonda CRTVG; Xan Xordo; 
Lavacolla; N-634, Hotel Garcas; Cruce 
Mourentán (Correos); N-634, Casa Lo-
renzo e Aeroporto – Chegadas. As pro-
longacións a Bando, Vilamaior e ASPAS 
levaranse a cabo a mediante a liña P5.

A segunda acción é a adaptación de 339 
prazas de mobilidade reducida á normativa 
vixente, que contempla un espazo maior. 
O concelleiro mantivo unha reunión con 
COGAMI para priorizar as que requiran de 
máis urxencia.

 A terceira acción prevista consiste nun 
proxecto piloto destinado a persoas inviden-
tes, a través do cal se colocarán en dez semá-
foros outros tantos dispositivos intelixentes 
que só se activarán cando a persoa invidente 
o necesite, sen emitir son o resto do tempo.

para o Servizo de Extinción de Incen-
dios que facilitarán unha rápida e pri-
meira intervención en determinadas 
emerxencias. Veñen a substituír a ou-
tros cunha antigüidade de entre 29 e 
24 anos.

Ademais, os Bombeiros de Santia-
go tamén dispoñen dun novo vehícu-
lo, proporcionado polo Ministerio de 
Transportes, Mobilidade e Axenda Ur-
bana, para complementar os labores de 
desinfección que veñen realizando en 
diferentes puntos da cidade. 

01/06/2021.- O concelleiro de Mobilidade e 
Seguridade Cidadá, Gonzalo Muiños, pre-
sentou tres accións que están a desenvolver-
se para garantir a seguridade, a accesibilida-
de e a mobilidade.

A primeira destas accións é a necesaria 
pacificación do tráfico na Costa de San Mar-
cos, pois “agora é unha travesía urbana”. O 
concelleiro subliñou que se precisaba “un 
calmado do tráfico” ante as situacións de 
perigo causadas polas altas velocidades que 
se rexistraban nesa zona.

11/02/2021.- Aínda que as incidencias re-
lacionadas coa COVID-19, como o rescate 
de persoas soas ou os traballos de hixieni-
zacións, foron as principais actividades ao 
longo de 2020, o corpo de bombeiros se-
guiu prestando os seus servizos habituais: 
incendios, accidentes de tráfico, limpezas de 
calzada, servizos relativos a inundacións, re-
tirada de enxames, etc. En total, 1.852 inter-
vencións, que fan unha media de 5 por día. 

Renovacións de vehículos
Adquiríronse dous novos vehículos 

Tres novas accións de seguridade, 
mobilidade e accesibilidade

Os bombeiros realizaron máis de 1.850 
intervencións no ano 2020

Reunión da Xunta local de seguridade. O concelleiro Gonzalo Muiños en rolda de prensa.

O alcalde e o concelleiro cos bombeiros diante dos novos vehículos.
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09/06/2021.- No 2020 rematáronse en 
Compostela 23 actuacións, entre elas a 
reurbanización do vial Clara Campoamor 
e a primeira fase da Casa das Máquinas, 
así como o acondicionamento do xace-
mento do Castelo da Rocha Forte. Tamén 
se remataron 16 proxectos de actuación.

2021.- Este ano planificáronse 22 obras. 
Unha actualmente en execución, a da Rúa 
de Concheiros. E dúas actuacións xa rema-
tadas, os muros de Fontiñas e o muro de 
Costiña do Monte.

As 19 obras restantes, cun orzamento 
de 7.188.852,2 € atópanse en diferentes 
procesos.

Adxudicadas
Dúas obras, con cargo aos remanentes de 
2019, adxudicadas e a piques de comezar. 
A primeira: o acondicionamento do campo 
da festa do Castiñeiriño. A segunda e a me-
llora da accesibilidade do Pazo de Raxoi 
pola entrada da Costa do Cristo. 

Cómpre salientar a inminente execución 
doutras dúas obras, con cargo ao orzamen-
to de 2021. O palacete da finca do Espiño, 
e a Ponte Vella de Vidán.

25/11/2020.- Ao remate do ano 20 arranca-
ron as obras do enlace orbital. Unha obra 
longamente agardada que mellorará nota-
blemente as comunicación de toda a comu-
nidade. Será un gran impulso no desenvol-
vemento económico e urbano da zona norte.

Esta estrada dará saída aos parques em-
presariais do norte da cidade aliviando o trá-
fico pesado e reducindo retencións en horas 
punta. Conectará a AP-9 e a A-54 e mello-
rará a conexión co aeroporto de Lavacolla, 
que move o 60% do tráfico en Galicia.

Esta actuación estará completa cando 
se execute o orbitaliño, unha obra que se-

Enlace orbital AP-9 e A-54

Breves

gue avanzando na súa redacción no Mi-
nisterio de Transportes.

O Ministerio investirá 22,5 millóns 
na construción da nova vía que parte do 
km 91 da A-54 na ligazón actual de San 
Marcos, e conecta co km 64,5 da AP-9. 
Ademais, executará un pequeno tramo 
cara ao norte para enlazar co viario que 
dá acceso ao Polígono Empresarial da 
Sionlla-Costa Vella.

Terá unha configuración tipo diamante 
con glorieta superior con catro ramais, e 
unha plataforma con calzadas separadas, 
cada unha con dous carrís por sentido.

09/04/2020.- Nesta data o Departamento 
de Centros Socioculturais lanzou a cam-
paña “Preto de ti” con actividades para 
estar activos sen saír da casa durante o 
confinamento.

03/09/2020.- Na segunda fase do confi-
namento a rede de centros socioculturais 
do Concello para a tempada 2020/2021 
programou 157 actividades, con 1.385 
prazas ofertadas, a través de 10 progra-
mas de diferentes temáticas (cultura, 
saúde, novas tecnoloxías) para desen-
volver en distintos centros dos barrios e 
do rural.

Urbanización de Casas do Rego
15/03/2021.- A antiga fábrica de curtidos, 
situada na subida cara ao monte Pedroso, 
moitos anos abandonada, reurbanizarase 
mediante dúas zonas verdes e un total de 
39 vivendas.

10/03/2021.- A Deputación da Coruña 
achegou 200.000 € para o financiamento 
de actividades no Centro Sociocultural do 
Ensanche e nos do rural en virtude do con-
venio firmado co Concello de Santiago.

09/05/2021.- Rematadas as obras de ur-
banización exterior e a reforma interior 
do Centro Sociocultural da Gracia para 
facelo máis accesible. Foron executadas 
nun prazo de tres meses. O alcalde, acom-
pañado polo concelleiro de Medio Rural, 
José Manuel Pichel, e o de Tráfico, Gon-
zalo Muiño, visitou as instalacións. 

En licitación
As obras en licitación, con cargo ao rema-
nente de 2019 son a humanización da rúa do 
Horreo na contorna da intermodal, a urbani-
zación de Cotaredo-Rúa do Valiño, e o apar-
cadoiro da rúa da Altiboia, que cando estea 
rematado, contara cunhas 90 prazas. Desta-
car o proxecto de humanización do barrio da 
Estila e accesibilidade da Almáciga.

A reforma dos aseos na rúa Trindade e os 
de Raxoi, a rexeneración do pavimento da 
Avda. de Asturias, a renovación do céspede 
do campo de fútbol do Sergas, rematado para 
setembro, así como a cuberta de uso múlti-
ples de Santa Marta, atópanse neste proceso.

Pendentes de licitación
Hai dúas obras pendentes de licitación con 
cargo ao remanente de 2019: a rexeneracion 
asfáltica, e as obras de accesibilidade en dis-
tintos puntos da cidade.

Outras obras pendentes de licitación, esta 
vez con cargo ao orzamento do 2021, son 
os accesos a Lamas de Abade; distintas ac-
tuacións no Rueiro de Vidán e en Salvador 
Parga, o reacondicionamento da contorna da 
dársena de Xoan XXIII e a obra de repara-
ción do muro da Alameda, na parte que é ti-
tularidade do Concello de Santiago.

Balance de obras 2020-21
Antonio Ranedo, Javier Fernández e Aida Cuiñas.

Foto de grupo ante o Cruceiro, que tamén foi restaurado.
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08/05/2021.- A Ponte Vella de Abaixo, de Vi-
dán ou da Amañecida, como é coñecida no 
lugar, presentaba un estado de conservación 
deficiente con inestabilidades puntuais na súa 
fábrica de pedra que, unha vez detectadas, 
aconsellaron a proxección de reparación.

O vial sobre o que se atopa a ponte 
constitúe un importante nodo de conexión 
da veciñanza da parroquia de Laraño. A 
estrutura soporta un importante tránsito 
de vehículos alleos, así como o paso do 

Senda peonil  
de Laraño
27/02/2021.- Prolongouse a beirarrúa existen-
te na Rúa da Xunlla, para que conecte de for-
ma segura coa parcela onde se atopa o centro 
sociocultural e a escola infantil do Rial. No 
tramo correspondente á estrada Bugallido-A 
Barcia mellorouse o pavimento de rodaxe da 
calzada. Na Rúa do Tambre, creárase unha 
conexión segura para os peóns do núcleo de 
Meixonfrío co polígono do Tambre.

Mellora da rúa  
do Bidueiro
10/05/2021.- O obxectivo desta obra é o acon-
dicionamento do vial, co fin de mellorar a capa 
de rodadura existente, e a construción dun 
muro de contención pola marxe do río Sarela.

Rematadas as obras 
de Aríns 
15/05/2021.- A obra realizada dentro do plan 
POS+, desenvolveu 2.330 metros de senda 
peonil ao longo da marxe oeste da Rúa de San 
Martiño, con canalizacións soterradas, repre-
sentará maior seguridade para os peóns. For-
maliza tamén unha nova ruta de andaina que 
pode conectarse coas sendas do novo parque 
mitolóxico de O Viso.

Proxecto educativo  
para adultos
22/12/2020.- O convenio de colaboración coa Asociación Compos-
tela Solidaria dará continuidade ao proxecto educativo para persoas 
adultas “Escola de Segunda Oportunidade”.
O proxecto está centrado en incrementar o nivel formativo de persoas 
adultas sen formación básica cunha orientación práctica que mellore 
as súas posibilidades de inclusión social e laboral. A poboación desti-
nataria do proxecto abrangue á cidadanía empadroada en Santiago de 
Compostela, en especial a aquelas persoas que se atopen en situación 
de vulnerabilidade.

O programa sen dotación orzamentaria, desenvolvese a través 
dunha colaboración entre a Concellaría de Políticas Sociais e a en-
tidade Compostela Solidaria, integrada por persoal voluntario con 
ampla experiencia.

Senda de conexión 
Santiago e Figueiras
01/05/2021.- Luz verde da Deputación á 
construción da senda peonil que conectará 
Santiago e Figueiras. Consistirá na amplia-
ción e pavimentación da beiravía dereita da 
estrada DP-7803, que pasará do medio metro 
actual a 2,80 metros de ancho. o que permi-
tirá habilitar unha senda de 1,80 metros para 
ser utilizada polos veciños e polos peóns que 
se desprazan pola vía. Terá unha lonxitude 
de 2,5 quilómetros e conectará nalgúns tra-
mos con camiños que se dirixen ou proceden 
do Monte Pedroso.

Camiño agrícola en Requesende
24/02/2021.- Para o acondicionamento dun 
camiño agrícola en Requesende o Goberno 
municipal aprobou o proxecto da obra que 
conta cun orzamento de total de 65.369,04 €, 
e un prazo de execución de dous meses.

Reforzo na estrada de Chaián
09/05/2021.- Trátase dun viario estruturante 
entre as parroquias compostelás de Grixoa e 
Verdía e tamén de conexión entre os conce-
llos de Santiago e Trazo. O tramo proxectado 
comprende dende as proximidades do lugar 
de Marzo de Abaixo ata a ponte do río Tam-
bre e ten por obxecto o acondicionamento 
e mellora do firme da estrada, así como tra-
ballos de limpeza de gabias, adaptación de 
tapas de pozos e rexistros, sinalización ho-
rizontal en ambos marxes do vial e no seu 
eixe, e instalación de sinalización vertical.

Pistas polideportivas 
no Eixo
29/05/2021.- A obra xa rematada en Ca-
rregal, no Eixo, comprende dúas pistas 
deportivas multifuncionais; un espazo 
biosaudable; a rehabilitación da edifica-
ción auxiliar existente, a posta en marcha 
dun equipo de depuración autónomo, e a 
mellora do acceso rodado a parcela e do 
seu perímetro, tendo en conta os criterios 
de integración patrimonial.

transporte urbano e escolar para a zona.
As actuacións incluídas no proxecto son 

as seguintes: rehabilitación ou reconstru-
ción das fábricas de pedra danadas; cons-
trución de novos muros de cachotaría nos 
estribos; reconstrución do tallamar, cuxas 
antigas dimensións e forma poderán ser re-
producidas grazas aos restos que se conser-
van, e construción dun novo taboleiro de 
anchura ampliada distribuída en calzada e 
beirarrúa con varandas.

Consolidación da Ponte de Vidán
Imaxe das obras na Ponte de Vidán.

Estrada que une Santiago e Figueiras.

O alcalde e o concelleiro de Medio Rural nas novas pistas deportivas.
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21/04/2021.- A veciñanza de Santiago de 
Compostela poden obter premios ao reciclar 
as súas latas e botellas de plástico de bebidas 
nos case 600 colectores amarelos situados na 
vía pública grazas ao sistema RECICLOS. 

Santiago de Compostela convértese na 
primeira cidade de Galicia en apostar por 
RECICLOS, o Sistema de Devolución e Re-
compensa (SDR) que foi desenvolvido por 
Ecoembes e que premia con incentivos a ci-
dadanía que recicla e axuda a mellorar a súa 
contorna máis próxima, contribuíndo a darlles 
unha nova vida aos envases. Entre os incenti-
vos destacan os de carácter social, tales como 
a contribución ao proxecto de recuperación 
de espazos verdes urbanos “Preto de ti vivir 
quero. Un barrio amable, Santa Marta”. Cos 
primeiros incentivos resultantes do programa, 
o Concello acondicionará un espazo verde no 
barrio para o seu uso e aproveitamento pola 
cidadanía. Reciclando pódense obter tamén 
incentivos relacionados coa mobilidade sus-
tentable, como participar nun sorteo para con-
seguir un patinete eléctrico.

Limpeza viaria 
20/04/2021.- O novo prego que rexerá o 
servizo de recollida de lixo e limpeza viaria 
recolle importantes novidades como a re-
novación de todos os contedores da cidade, 
maiores frecuencias de recollida e un sistema 
para evitar desbordamentos. Prestarase unha 
atención especial á recollida de biorresiduos 
coa implantación do quinto colector, de cor 
marrón. Establécense previsións individuali-
zadas para cada área do Concello, tendo en 
conta as necesidades específicas para a cida-
de histórica, o Ensanche ou o ámbito rural. O 
novo contrato terá unha vixencia de 10 anos 
sen posibilidade de prórroga.

Enerxía sustentable 
26/11/2020.- PACES, o plan de acción para o clima e a enerxía sus-
tentable, foi aprobado polo Pleno da Corporación. Contempla unha 
serie de medidas encamiñadas á mellora da eficiencia enerxética, 
á potenciación das enerxías renovables, á mobilidade sostible e á 
concienciación da cidadanía.

Santiago de Compostela foi un dos primeiros concellos galegos 
adheridos á iniciativa da Comisión Europea denominada Pacto das 
alcaldías contra o cambio climático. Deste xeito renovou o seu 
compromiso coa mitigación do cambio climático, que ten como 
obxectivo diminuír en máis dun 40% as emisións de gases de efecto 
invernadoiro antes de 2030.

Senda mitolóxica
19/12/2020.-  A Senda Mitolóxica do Mon-
te Viso, que reúne unha mostra de dez seres 
míticos e lendarios de Galicia, deseñados e 
reproducidos a tamaño real polo creador ar-
tístico José Manuel Méndez, xa está aberta 
á cidadanía. 

O seres recreados a tamaño natural 
para goce dos amantes da mitoloxía son os 
mouros e mouras. O Nubeiro. O Tardo. A 
Lamia. O Gatipedro. Breogán. A Coca. A 
meiga. E os biosbardos.

A mostra busca pór en valor este lugar 
singular do concello, revalorizando e poñen-
do a disposición das familias de Santiago un 
espazo cunhas vistas impresionantes, como é 
o Monte Viso. No seu cumio ofrece unha pa-
norámica única, de 360 graos, de Composte-
la. Como indica o seu nome, procedente do 
latín, VISO quere dicir ver ou divisar. 

Premio Aire Limpo
01/10/2020.- Santiago de Compostela 
recibiu o II Premio Aire Limpo, organi-
zado pola Plataforma X Aire Limpo, que 
aglutina a organizacións públicas, priva-
das e terceiro sector, que están ao servi-
zo das administracións locais para pór en 
marcha as medidas máis eficientes e que 
mellor se adapten ás circunstancias es-
pecíficas de cada localidade. O galardón 
acredita a Santiago como a cidade menor 
de cen mil habitantes máis comprometida 
coa calidade do aire que respira  a cidada-
nía. E tamén como concello pioneiro na 
posta en marcha de iniciativas destinadas 
á mellora da calidade do aire e de redu-
ción da contaminación atmosférica.

A o acto de entrega asistiron o alcalde 
e a concelleira de Medio Ambiente, ade-
mais dos representantes dos grupos muni-
cipais, do técnico responsable do proxec-
to, Rafael Rodríguez, e do representante 
da Plataforma X Aire Limpo, Juan Carlos 
García. Fixéronlle entrega ao Concello 
dun exemplar de Davinia Involucrata, ár-
bore moi estendida ao longo de Galicia. 
Foi plantada na Alameda.

Para facer uso de RECICLOS, os cida-
dáns só teñen que rexistrarse na webapp e 
escanear o código de barras do envase que 
queren reciclar antes de tiralo ao cubo. Can-
do acudan ao colector amarelo  deben esca-
near o código QR que hai nel. Ao facelo, 
obterán puntos, denominados RECICLOS, 
para cambiar polas distintas recompensas 
dispoñibles. Estes puntos terán un límite 
semanal co fin de que os cidadáns non só 
reciclen máis e mellor os seus envases, se-
nón que consuman de forma responsable.

O sistema foi presentado por Mila Cas-
tro, concelleira de Políticas Sociais, Saú-
de, Medio Ambiente, Parques e Xardíns 
do Concello de Santiago de Compostela; 
Ángel Hervella, director de Xestión Lo-
cal e Autonómica de Ecoembes; e Sagra-
rio Pérez Castellanos, directora xeral de 
Calidade Ambiental, Sustentabilidade e 
Cambio Climático da Xunta de Galicia 
presentaron unha iniciativa conxunta do 
Concello de Santiago, Xunta de Galicia e 
Ecoembes. 

Compostela aposta  
por RECICLOS

A concelleira probou o sistema de reciclaxe. Foto de familia das persoas asistentes á apertura oficial da Senda Mitolóxica.
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Tres tipos de intervención
Rocío Ovalle, coordinadora da Cruz Ver-
mella en Santiago, explicou que entre as 
actividades que realiza o Servizo Muni-
cipal de Urxencias Sociais compre desta-
car a activación en urxencias sociais, nas 
que é necesaria unha intervención rápida 
como pode ser o caso de caídas de persoas 
maiores, menores en situación de risco, 
mulleres vítimas de violencia, persoas sen 
fogar, damnificados por incendios ou de-
rrubas, situacións de rúa sobrevindas, vio-
lencia familiar, entre outros.

O equipo do SEMUS realizará sema-
nalmente saídas coa unidade móbil para 
dar apoio ás persoas sen fogar que pernoc-
tan nas rúas da cidade. Estas realizaranse 
de maneira coordinada co equipo de Aten-
ción a Persoas sen Fogar de Cruz Verme-
lla e os Servizos Sociais do Concello.

En terceiro lugar, realizaranse dispo-
sitivos especiais durante momentos de 
climatoloxía adversa que poden supor un 
risco ou perigo para as persoas que per-
noctan nas rúas.

Axuda no fogar
12/08/2020.- Duplicouse o importe anual 
destinado a este servizo esencial de Axudas 
no Fogar cun 30% máis no número de horas 
de atención, e introducindo outras melloras 
que favorecen o funcionamento.

Existen tres modalidades de acceso ao 
servizo: acceso directo, para persoas en 
situación de dependencia; acceso por libre 
concorrencia, para persoas que non teñan 
o recoñecemento da situación da depen-
dencia; e o servizo temporal extraordinario 
decretado pola Xunta de Galicia a raíz do 
estado de alarma.

O incremento dun millón de euros res-
pecto ao anterior contrato, traduciuse nun 
aumento do número de horas dedicadas ao 
Servizo de Axudas no Fogar, así como no 
prezo da hora de prestación co obxectivo de 
mellorar a calidade.

Será unha única empresa a que se faga 
cargo do servizo, a cal non terá carga admi-
nistrativa, polo que se poderá centrar inte-
gramente na atención. Así mesmo o control 
de calidade, queda asumido integramente 
polo Concello, igual que a xestión do cobro 
do copago.

A aplicación informática municipal para 
a xestión específica do SAF inclúe un sis-
tema de control de gasto, e supón unha ga-
rantía para usuarias e profesionais, así como 
para a xestión e control do gasto público.

Sensores TRAFAIR
23/01/2020.- Co obxectivo é estudar a cali-
dade do aire en función das condicións cli-
matolóxicas e do tráfico rodado, abordouse 
o proxecto TRAFAIR, que con sensores de 
calidade permite cuantificar a distribución da 
polución no aire e adoptar as medidas nece-
sarias para diminuír dito impacto.

TRAFAIR (Understanding Traffic Flows 
to Improve Air Quality) é un proxecto eu-
ropeo no que participa o Concello xunto a 
outros nove socios comunitarios. Conta cun 
orzamento de 2.197.530 euros, e está finan-
ciado con fondos FEDER.

05/05/2021.- O novo Servizo Municipal de 
Urxencias Sociais, SEMUS Compostela, 
ofrece atención especializada ás persoas 
que, de forma imprevista, se atopan en si-
tuación de vulnerabilidade social. O proxec-
to conta coa cofinanciación da Deputación 
da Coruña.

O obxectivo principal é complementar 
a atención dos Servizos Sociais Municipais 
e doutros dispositivos públicos ou privados 
nos horarios nos que estes non están ope-
rativos. Así como apoiar o labor realizado 
pola Policía Local, Bombeiros e Protec-
ción Civil, cando no desenvolvemento das 
súas funcións se presenten problemáticas 
sociais que requiran inmediatez e sistemas 
especializados de resposta. O SEMUS es-
tará dispoñible os 365 días do ano.

O servizo activarase chamando ao Centro 
de Coordinación de Galicia de Cruz Vermella. 
A cidadanía que presencie algunha situación 
de urxencia ou precise asistencia, deberá cha-
mar ao 112, o número único de emerxencias, 
ou á Policía Local, e serán estes quen activen 
os recursos necesarios en cada caso.

Clausura do 
vertedoiro de Aríns
08/03/2021.- Nesta data o goberno muni-
cipal probou o “Proxecto de adecuación, 
selado e clausura do vertedoiro de Aríns”. 
Cun orzamento de máis de un millón de 
euros, e un prazo de execución de 9 se-
manas, pretendese reparar os efectos am-
bientais negativos producidos pola antiga 
actividade.

Certificación 
EMAS para  
os parques
11/06/2020.- O Departamento de Parques 
e Xardíns do Concello renovou, a declara-
ción ambiental EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme). Ferramenta de xestión 
ambiental, para entidades que implantaron 
un Sistema de Xestión Medioambiental 
cun compromiso de mellora continua. 

Concello e Cruz Vermella  
poñen en marcha o SEMUS

O SEMUS 
actuará  

nos 365 días 
do ano

José Luis Barreiro, Mila Castro e Rocío Ovalle.

Presentación do proxecto no Cersia.
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Subvención para o CIM
09/04/2021.- A Xunta de Goberno Local aprobou soli-
citar unha subvención de 45.000 euros á Consellería de 
Emprego e Igualdade, ao abeiro da resolución da Secre-
taría Xeral da Igualdade, publicada no DOG do pasado 
12 de marzo, pola que se establecen as bases regulado-
ras das subvencións ás entidades locais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade na 
convocatoria para o ano 2021. Estes 45.000 euros van-
se destinar ao programa de apoio ao CIM, o Centro de 
Información á Muller, concretamente a reforzar as liñas 
de asesoría xurídica, atención psicolóxica e o posto de 
axente de igualdade. 30.667 euros serían para o exercicio 
2021 e 15.333 euros para o exercicio 2022. 

04/05/2021.- A concelleira de Políticas de 
Igualdade, Mercedes Rosón, presentou a reac-
tivación do proxecto Territorio das Mulleres, 
o paraugas institucional baixo o que se desen-
volverán durante 14 meses, campañas, progra-
mas, festas e obradoiros en espazos abertos.

Este programa é un dos tres piares sobre 
o que se asentan as políticas de igualdade do 
Concello de Santiago, así como os proxectos 
COMPIGUAL e Melibea, e a Casa Xohana 
Torres, os cales forman o espazo no que con-
flúen as políticas, programas e proxectos que 
teñen como finalidade a consecución da igual-
dade real e efectiva entre homes e mulleres.

Territorio das Mulleres 
O novo equipo do proxecto “Compostela, Te-
rritorio das Mulleres” está formado por unha 
experta en políticas de xénero, unha técnica 
de comunicación e a coordinadora xeral da 
empresa Atlantic Ponte, o cal xa comezou a 
revisión do Mapa feminista da cidade, ao que 
se incorporarán, ademais do sector da hosta-
lería, o do comercio e o da cultura. 
As entidades participantes accederán a for-
mación específica e a un distintivo que porá 
en valor a súa aposta pola igualdade de opor-
tunidades entre homes e mulleres.

COMPIGUAL
COMPostela pola IGUALdade de xénero 
é un programa de actuación na comunida-

Mercedes Rosón  
co equipo de  
Territorio das Mulleres.

Reabre a  
Casa das Mulleres 
Xohana Torres
27/04/2021.- A Casa das Mulleres Xohana To-
rres (CMXT) volveu abrir as portas. Este espa-
zo,  foi inaugurado no 2017 co obxectivo de ser 
un lugar de debate e reflexión para a confluen-
cia de políticas, programas e proxectos que te-
ñan como finalidade a igualdade real e efectiva 
de homes e mulleres en todos os ámbitos.

As primeiras acción realizadas tras a rea-
pertura foron un mapa de entidades e colecti-
vos afíns, co obxectivo de retomar o contacto 
e recoller información para darlles visibilidade 
e destacar a importante labor que desenvolven. 
A constitución dun Grupo Motor e, de xeito 
paralelo, un “Laboratorio de ideas” a través do 
que traballar na definición conxunta das liñas 
de actuación e dinamización da Casa.

Outra das novidades da CMXT é a súa 
apertura ao público contando con persoal 
técnico que prestará apoio e asesoramento 
sobre os recursos relacionados co temas de 
igualdade do Concello, así como do servizo 
de reservas dos espazos da Casa.

A programación incluirá a realización de 
Cafés Feministas; Píldoras formativas; unha 
Escola de Empoderamento feminista; o ro-
teiro virtual “Pegadas feministas”, fondo do-
cumental e de recursos feministas, así como 
a celebración de actividades en datas chaves 
do movemento feminista.

Policía Local contra 
violencia machista
20/10/2020. Grazas o Convenio asinado 
polo Concello e a Secretaría de Estado de 
Seguridade, xa está operativo o grupo da Po-
licía Local de atención ás vítimas de violen-
cia machista. O equipo VioXén, formado por 
tres axentes coordinados por un inspector, 
foi instruído polos compoñentes da UFAM 
(Unidade de Atención á Familia e á Muller) 
da Comisaría do Corpo Nacional de Policía 
de Santiago de Compostela.

A finalidade última do equipo VioXén é 
erradicar a violencia contra as mulleres para 
evitar a grave vulneración dos seus dereitos 
fundamentais. Traballarán a través dunha tu-
pida rede que permita o seguimento e pro-
tección de forma rápida, integral e efectiva 
das mulleres vítimas de violencia machista, 
e dos seus fillos e fillas, en calquera parte do 
territorio nacional.

de educativa, co obxectivo de difundir e 
fomentar desde as idades máis temperás e 
desde a perspectiva de recoñecemento das 
diversidades, os valores positivos da igual-
dade entre mulleres e homes e a prevención 
da violencia de xénero. Convértese no pri-
meiro programa municipal que pretende 
chegar a toda a poboación escolarizada non 
universitaria.

O programa traballará co profesorado para 
a adquisición de coñecementos específicos, 
e contará coa participación de asociacións e 
outras entidades de áreas relacionadas pasa 
así ampliar e implicar a toda a comunidade.

Desenvolverase ao longo de dous anos, 
tocando deste xeito tres cursos escolares.

Proxecto Melibea
O Proxecto Melibea de educación afecti-
vo-sexual, ten como obxectivo, segundo 
explicou Mercedes Rosón, “fomentar unha 
sexualidade positiva, saudable”.

O obxectivo de Melibea, segundo ex-
plicou a coordinadora do proxecto, Beatriz 
Viñal, é realizar unha educación sexual in-
tegral abarcando as diferentes etapas evolu-
tivas e os distintos axentes educativos. Pero 
tamén coñecer os aspectos da sexualidade 
humana, desmitificala, aumentar o bo trato 
nas relacións, aprender a respectar a diversi-
dade sexual ou respectar o propio corpo e o 
das demais persoas entre outros.

Igualdade reactiva o  
Territorio das Mulleres

Igualdade na Administración
19/04/2021.- A concelleira de Políticas de Igualdade 
reuniuse cunha representación da Asociación Mulle-
res no Sector Público (AMPS) para estudar liñas de 
colaboración co obxectivo de visibilizar e promover a 
igualdade na administración. Na xuntanza avanzouse, 
entre outros asuntos, na programación dun curso para 
o funcionariado do concello sobre temas de transver-
salidade de xénero. A concelleira sinalou que os dis-
tintos departamentos do concello traballan de xeito 
conxunto e transversal para acadar a igualdade entre 
mulleres e homes no acceso ao emprego e aos distin-
tos postos directivos.
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Sede do CIM no edificio 
do Departamento de 
Servizos Sociais.

Mercedes Rosón,  
Eva Garabal,  

Rebeca Raso  
e Silvia Varela.

No evento participación quince mulleres 
galegas, profesionais relevantes nas disci-
plinas STEM, como, Mónica Remiseiro 
González, Product Owner, departamento de 
TI en FINSA. Lorena Domínguez, enxeñei-
ra de telecomunicación e Project Manager 
da área de negocio de Hospitality en Tele-
vés. Diana Peleteiro, enxeñeira química, 
responsable de potabilización de VIAQUA. 
Bibiana Rodiño, enxeñeira mecánica e CEO 
de Beta Implant, Laura Muinelo Romay, 
responsable da Unidade de Análise de Biop-
sia Líquida en Oncomet. Eva Domínguez, 
directora financeira de Tecdesoft, enxeñeira 
de camiños, ou Laura Hospido, economista 
e Unit Head en Banco de España. 

13/05/2020.- Malia as dificultades ocasio-
nadas polo estado de alarma e a crise sani-
taria, o Centro de Información ás Mulleres 
mantivo o seu nivel de atención en canto a 
número de usuarias deste servizo municipal 
en relación á mesma época de anos anterio-
res. Isto foi posible grazas a articulación por 
parte do CIM das medidas necesarias para 
seguir garantindo a asistencia integral as ví-
timas de violencia de xénero e a adaptación 
as excepcionais circunstancias.

En previsión de que as mulleres en situa-
ción de violencia de xénero tiveran dificul-
tades durante o confinamento para acceder 
polos medios habituais de comunicación 
e denuncia, o CIM puxo á disposición da 
cidadanía un teléfono de contacto directo. 
As chamada foron recibidas por unha das 
profesionais do CIM, que realizou unha in-
tervención telefónica de escoita, análise e 
necesidade, procedendo a derivar cada caso 
á profesional especializadas, ou a calquera 
outro dispositivo de seguridade.

Dende o 16 de marzo de 2020, esta inter-
vención realizouse de maneira coordinada 
con xulgado, forzas e corpos de seguridade do 

09/02/2021.- O evento online “As ciencias, 
as nenas”, destinado a colexios e institutos 
de Galicia co fin de celebrar o Día Interna-
cional da Muller e a nena na Ciencia, data 
promovida polas Nacións Unidas, contou 
coa inscrición de 4.000 alumnas e alumnos 
de moitos centros educativos de Galicia. 

Promovida polo Concello de Santiago, a 
través do CEXTEC e Talentia Summit, esta 
acción está destinada a alentar as estudantes 
con información e referentes a seguir no ám-
bito das ramas científicas ou STEM (sigla 
en inglés de ciencia, tecnoloxía, enxeñería 
e matemáticas), co fin de asumir o compro-
miso de poñer fin ao desequilibrio de xénero 
nestas disciplinas.

“As ciencias escríbense en feminino”

Contra a trata
16/10/2020.- Co lema “Sen cómplices non 
hai trata” a Concellería de Igualdade buscou 
facer evidente a vocación escravista da trata. 
Os elementos gráficos da campaña  puxeron 
de manifesto a vinculación entre a trata de 
persoas e os secuestros, violacións ou asasina-
tos perpetrados polas mafias contra mulleres, 
nenos e nenas. 

Ocupou un lugar destacado o webinario 
“Explotación, violencia e pobreza. A trata, un 
virus sen vacina”, no que participaron Mabel 
Lozano, escritora, directora de documentais; 
Susana García Baquero, fiscal xefa do Xul-
gado de Vigo, e Lourdes Pazo, coordinadora 
técnica da Asociación Vagalume de Santiago.

Rompe o silencio
14/04/2020.- A campaña Rompe o silencio foi 
ideada para previr a violencia contra as mu-
lleres no contexto do confinamento. Preten-
de implicar á cidadanía na resposta contra as 
violencias machistas, e reforzar a difusión dos 
recursos aos que poden acudir as mulleres.

Alerta, alarma e acompañamento, foron os 
eixos que a Concellaría de Igualdade difundiu 
na súa mensaxe; Alertar á cidadanía para au-
mentar a concienciación e implicación social, 
así como a posibilidade de auxilio e denuncia 
das mulleres durante o confinamento.

Artellando  
feminismo
04/03/2020.- O programa Artellando femi-
nismo para o 8M, dentro de Compostela, 
Territorio das Mulleres, realizou na Casa 
das Mulleres Xohana Torres unha conversa 
con Cristina López, autora de Pioneiras do 
deporte en Galicia, Clara Cordeiro, especia-
lizada en arte e xénero, e a escritora Antía 
Yáñez que xirou ao redor dos obstáculos das 
mulleres á hora de acceder á vida pública ao 
longo da historia e na actualidade.

Día Internacional 
do Pobo Xitano
08/04/2021 O Concello de Santiago sumouse 
a celebración do día Internacional do pobo Xi-
tano. A concelleira de Políticas Sociais, Mila 
Castro, acompañada por Isabel Suárez Carba-
llo e Lorena Moreno Jiménez, da Fundación 
Secratario Xitano, deu lectura ao manifesto 
institucional en conmemoración do Día Inter-
nacional do Pobo Xitano.

Estado e demais organismos implicados, pro-
cedendo tanto ao seguimento das mulleres in-
corporadas xa con anterioridade ao dispositivo 
como ás novas incorporacións aos itinerarios 
de intervención do CIM de Santiago.

Ademais do seguimento social, psico-
lóxico e xurídico as mulleres que xa eran 
usuarias do CIM, no contexto de CO-
VID-19 o CIM empregou catro vías de en-
trada na atención.
1.- Derivacións do 016. Mulleres que deman-

dan axuda, información, orientación ou 
asesoramento para emitir unha denuncia.

2.- Derivacións por parte do xulgado, Policía 
Nacional e CHUS. Para asistencia psico-
lóxica e apoio social.

3.- Por chamada directas ao teléfono do CIM 
coa finalidade de emitir unha denuncia.

4.- Por derivación de entidades de iniciativa 
social. 
A nivel cualitativo o CIM destacou a 

vulnerabilidade xeral da poboación pola 
situación da pandemia, en concreto das 
mulleres, e tamén as dificultades á hora de 
acceder os diferentes organismos e servi-
zos facilitados dende esta unidade.

O CIM mantivo o seu nivel  
de atención
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07/07/2020.- A iniciativa Smartiago do Con-
cello é un proxecto de CPI co que se pretende 
dar solución a varios retos detectados polo 
Concello de Santiago en tres liñas de actua-
ción: mobilidade, RSU (Residuos Sólidos 
Urbanos) e iluminación. Busca responder aos 
retos da innovación implicando no proceso 
a axentes do Sistema de I+D+i local, rexio-
nal e nacional. No marco desta iniciativa, o 
Concello puxo en marcha un sistema piloto 
pioneiro de control de residuos orgánicos a 
través de colectores intelixentes, un proxecto 
de mobilidade smart para o control de fluxo 
de vehículos e peóns e un plan para desenvol-
ver un sistema de alumeado ornamental para 
a conservación do patrimonio. 

Este proxecto, está cofinanciado nun 80% 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) no marco do Programa 
Operativo Plurirrexional de España (POPE) 
2014-2020, nun 10% polo Axencia Galega 
de Innovación (GAIN) e nun 10% polo pro-
pio Concello. Converteu a Compostela na 
primeira iniciativa que procura eficiencia, 
máxima aplicabilidade e adaptación da I+D 
ás problemáticas das Cidades Patrimonio no 
seu conxunto.

Innovación
A iniciativa de Europa 2020 “Unión pola inno-
vación” recoñece a importancia da Compra Pú-
blica de Innovación, CPI. A contratación pública 

24/11/2020.- Nesta data presentouse Biolu-
men, o proxecto de CPI de Smartiago que 
ten como meta o desenvolvemento de siste-
mas de alumeado innovadores en edificios 
patrimoniais para diminuír o consumo ener-
xético nun 80%, reducir o gasto de mante-
mento nun 60% e influír no crecemento da 
biodiversidade sobre as súas fachadas. 

Este sistema de alumeado ornamental, 
pioneiro a nivel mundial, adxudicouse a un 
consorcio do que forman parte as empresas 

Televés, Ferrovial e a USC por un importe 
de 613.581 euros, IVE engadido, favore-
cendo o desenvolvemento tecnolóxico nun 
ámbito próximo.

Presentaron o proxecto o concelleiro de 
Turismo, Sindo Guinarte; os representan-
tes de Televés, Iván Rodríguez e Sebastián 
Pantoja; e Patricia Sanmartín Sánchez, in-
vestigadora da USC. O proxecto levase 
adiante baixo o lema “Aforramos en luz, 
gañamos en arte”.

Mobilidade smart
04/02/2021.- O proxecto CPI de mobilidade 
smart, dentro do proxecto SMARTiAGO, é, 
probablemente, o que vai ter unha maior vi-
sibilidade e influencia no desenvolvemento 
futuro de cuestións fundamentais cidade.

Contempla a instalación de cámaras inte-
lixentes en 43 emprazamentos da cidade his-
tórica, tanto para o control de vehículos como 
de peóns; un sistemas intelixente redutor de 
velocidade, con capacidade para calcular a 
masa e o volume dun vehículo; e unha plata-
forma intelixente para o control do conxunto 
de elementos reguladores da mobilidade.

Estruturado en cinco compoñentes
Cámaras intelixentes: Está previsto instalar 
cámaras en 43 emprazamentos; 31 destina-
das á xestión da mobilidade do tráfico, e ou-
tras 12 á mobilidade peonil.

Redutores de velocidade con pesaxe: Este 
compoñente permite a pesaxe de vehículos 
en marcha cunha fiabilidade do 80%.

Centro de mobilidade intelixente: dividi-
do en, hadware e software de post procesa-
mento, e unha plataforma de xestión para a 
visualización, fusión de información, valida-
ción, evento, estratexias e administración.

Os resultados achegarán indicadores de 
mobilidade, limpeza, avaliación de estra-
texias, e outros informes.

Avances rexistrados 
no 2020
19/11/2020.- Os representantes  do Minis-
terio de Ciencia e Innovación felicitaron ao 
Concello polos grandes avances acadados 
no proxecto Smartiago durante o ano 2020, 
respecto a execución dos fitos marcados no 
convenio, e na labor de transparencia leva-
da a cabo dende a web do mesmo.

As contratacións en materia de innova-
ción teñen un matiz altamente replicable en 
municipios e cidades de similares caracte-
rísticas, polo que animaron ao Concello a 
difundir os seus resultados nas redes muni-
cipais das que forman parte, como a FEMP 
ou a Rede Innpulso.

Cabe destacar que Santiago é o primeiro 
municipio galego en executar un proxecto de 
CPI e pioneiro entre as cidades patrimonio.

de produtos e servizos innovadores é primordial 
para mellorar a calidade e a eficiencia dos ser-
vizos públicos, especialmente nun contexto de 
restricións orzamentarias. A iniciativa establece 
que as administracións públicas deben utilizar a 
contratación pública cofinanciada polos fondos 
estruturais para aumentar a demanda de produ-
tos e servizos innovadores. 

A CPI é polo tanto unha actuación de fo-
mento da innovación que persigue os seguin-
tes obxectivos:
— A mellora dos servizos públicos mediante 

a incorporación de bens ou servizos inno-
vadores.

— O fomento da innovación empresarial.
— O impulso da internacionalización da in-

novación empregando o mercado público 
local como cliente de lanzamento ou re-
ferencia.

Premio
O proxecto Smartiago recibiu o premio á me-
llor iniciativa da administración do Colexio 
de Enxeñaría en Informática. O alcalde Xosé 
Sánchez Bugallo recolleu o galardón no acto 
de clausura da XII Noite da Enxeñaría en In-
formática celebrada en novembro de 2020 no 
Hotel Oca Puerta del Camino.

O Concello de Santiago é o primeiro muni-
cipio galego en executar un proxecto de CPI e 
é pioneiro entre as cidades patrimonio en exe-
cutar unha iniciativa destas características.

Os retos do Smartiago

Autoridades e  
premiados na  
XII Noite da Enxeñaría  
en Informática.

Aforramos en luz, gañamos en arte

Presentación do proxecto Biolumen.
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Plan de 
Sostibilidade 
Turística
En setembro do 2020 o Concelleiro de 
Turismo, Sindo Guinarte, presentou á 
convocatoria da Secretaría de Estado de 
Turismo o “Plan de Sostibilidade Turís-
tica en destinos 2021-2023”. O proxecto 
está dividido en cinco eixos de actuación 
por importe de 4 millóns de euros e supón 
unha magnífica oportunidade para Santia-
go de Compostela. Tamén foi presentado 
á Xunta de Galicia e ás entidades que na 
cidade representan ao sector turístico.

A proposta supuxo a elaboración dun-
ha memoria técnica de máis de 200 páxi-
nas, na que se prevén executar distintas 
actuacións por un valor de 4 millóns de 
euros que abranguen unha ampla varieda-
de de accións orientadas a renovar o mo-
delo turístico da cidade.

Entre outros obxectivos, busca situar 
ás persoas no centro do modelo de des-
envolvemento turístico de Santiago, po-
tenciando a participación da cidadanía 
e dos visitantes; contribuír á reconstru-
ción económica e social do sector tras a 
crise da COVID-19; aumentar a rendi-
bilidade económica e social do turismo 
a través de diversificar produtos como 
a cultura, a gastronomía e o MICE (tu-
rismo de congresos); ampliar públicos 
obxectivos e mercados, desestaciona-
lizar e impulsar o desenvolvemento do 
emprendimento e o capital humano do 
sector; recuperar o protagonismo e o 
liderado turístico de Santiago de Com-
postela convertendo á cidade nunha re-
ferencia mundial na xestión e a reflexión 
sobre o turismo e a sustentabilidade; re-
forzar o Camiño de Santiago como vín-
culo para a universalidade compostelán 
e aproveitar os Anos Santos como pla-
taformas de transformación da cidade; 
estender territorialmente os beneficios 
do turismo e ampliar o alcance territo-
rial dos beneficios, xerados polo sector, 
máis aló dos estritos límites das rúas ou 
prazas de índole turística; e acadar si-
nerxias co resto de sectores económicos 
da cidade.

Finalmente o Plan foi seleccionado 
pola Secretaría de Estado de Turismo 
para ser cofinanciado polo Concello de 
Santiago, a Xunta de Galicia e o Gober-
no Central, contribuíndo ao impulso dun 
modelo turístico mais sostible, que xerará 
novas dinámicas, novos produtos e novas 
oportunidades para o sector turístico de 
Santiago.

15/01/2020. Diante da problemática xerada, 
o Concello e a Xunta crearon un equipo de 
traballo para intensificar a colaboración ao 
redor das vivendas de uso turístico. Na xun-
tanza, que participaron a Concelleira de Ur-
banismo, Mercedes Rosón, o Concelleiro de 
Turismo, Sindo Guinarte e Directora Xeral 
de Turismo da Xunta, Nava Castro, acorda-
ron intensificar a coordinación coa Policía 
Local á hora de facilitar á Administración 
autonómica a identificación da propiedade 
dos inmobles, así como informar sobre os 
que podan ser irregulares. Preténdese así re-
forzar a cooperación co corpo de inspección 
da Xunta de Galicia, o cal terá máis facilida-
des na labor de inspección, gracias a obriga-
toriedade de incluír o número de rexistro de 
todas as vivendas de uso turístico naquelas 
plataformas informáticas nas que se oferten.

O Goberno galego, en colaboración co 
Instituto para la Calidad Turística Españo-
la (ICTE) elaborou un protocolo de medi-
das sanitarias específicas para o Camiño de 
Santiago que permite incrementar a con-
fianza entre os peregrinos e os territorios 
polos que transcorren os distintos itinera-
rios. Ademais, o Executivo autonómico e 
a Universidade de Santiago (USC) fixeron 
un estudo onde analizan o impacto da crise 
da COVID-19 na Ruta Xacobea.

No marco do encontro, o alcalde de 
Santiago trasladoulle ao conselleiro de 
Cultura e Turismo as iniciativas en mate-
ria de mobilidade e control de fluxos na 
contorna da Catedral. Ambos abordaron 
aspectos centrados na celebración das fes-
tas do Apóstolo, declarada de Interese Tu-
rístico Internacional, e da incorporación da 
Cidade da Cultura como un dos escenarios 
do circuíto deste festexo. Sinalaron que, 
na situación actual, o complexo do Gaiás 
é un espazo diáfano e con zonas amplas 
que facilitaría a celebración dalgunhas ac-
tividades desta celebración mantendo as 
medidas de seguridade precisas.

27/05/2020 O alcalde Xosé A. Sánchez Bu-
gallo, e o conselleiro de Cultura e Turismo, 
Román Rodríguez, mantiveron un encontro 
a través de videoconferencia para coordi-
nar diferentes accións en materia cultural e 
turística que as dúas administracións están 
desenvolvendo na capital galega.

Entre os asuntos abordados atópase a 
reapertura das oficinas de turismo de ti-
tularidade municipal e autonómica, co fin 
de retomar e acompañar a reactivación do 
turismo.

Ambos representantes coincidiron na 
necesidade de convocar unha xuntanza da 
Comisión Organizadora do Xacobeo 2021 
para abordar a reactivación do Camiño de 
Santiago tras a crise sanitaria e facer do 
Ano Santo un motor da recuperación eco-
nómico e emocional de toda Galicia. 

A Xunta promoveu a creación dun gru-
po de traballo coa presenza de represen-
tantes do Concello para impulsar a Ruta 
Xacobea como estímulo da economía e do 
comercio local, especialmente nas zonas 
rurais, e posicionar Galicia como un des-
tino seguro e de calidade.

Concello e Xunta coordinan 
accións en materia cultural  
e turística

Vivendas turísticas

Proxectan 
incorporar

a Cidade  
da Cultura
ás Festas  

do Apóstolo

Sindo Guinarte, Mercedes Rosón e Nava Castro.
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04/06/2020.- O Consello Director do Parque 
Arqueolóxico Compostela Rupestre licitou o 
Plan Director de Xestión por 95.567,01 €.

Os pregos contemplan un programa 
de actuacións nos petroglifos e na contor-
na próxima dos mesmos, nos concellos de 
Ames, Brión, Santiago de Compostela, Teo 
e Val do Dubra, e inclúe un plan específico 
de documentación e investigación, un plan 
de protección, conservación preventiva e de 
mantemento e un plan de divulgación, comu-
nicación e musealización.

O proxecto, terá en conta a necesidade de 
destacar a sinalización e deseño de roteiros 
que faciliten a interpretación da arte rupestre 
e a súa relación co entorno natural e patri-
monial no que se atopan, a dixitalización 3D 
dos petroglifos e a integración na web

www.compostelarupestre.gal

Cooperación Concellos-Deputación
Nas bases do convenio de colaboración, asi-
nado en 2018, figuraba xa, entre outras cues-
tións, a redacción dun plan director que con-
cretase as actuacións a realizar.

A información derivada do plan de inves-
tigación permitirá determinar non só as ca-
racterísticas e peculiaridades do medio físico 
e do poboamento ao longo da prehistoria e 

20/01/2020.- Nesta data deuse luz verde 
a rehabilitación do palacete da Finca do 
Espiño, logo dun longo periodo de tra-
mitacións e inconvenientes. A Xunta de 
Goberno local aprobou o proxecto por 
importe de 1.460.000 €.
O proxecto ten por obxectivo a rehabili-
tación do Palacete do Espiño, para equi-
pamento municipal cultural e adminis-
trativo polo arquitecto José Luis Pereiro 
Alonso.

Construído na segunda década do S. 
XX. O proxecto contempla a recupera-
ción de catro estancias principais, con 
dúas plantas conectadas a través dunha 
escaleira e un ascensor; así como a re-
cuperación da antiga capela, situada ao 
fondo da edificación, con acceso directo 
desde o exterior. Así mesmo proxéctase 
a recuperación da antiga torre do edificio 
situada na fachada principal. Actuarase 
sobre unha superficie de 1.131,6 m².

Restauradas as 
fontes da Alameda 
03/04/2021.- A partir da reinauguración neste 
ano, as seis fontes ornamentais da Alameda 
compostelá,  funcionan de xeito medioambien-
tal sostible e cun novo sistema de iluminación.

Cinco das fontes non dispoñían dun sis-
tema de recirculación de auga, polo que para 
funcionar tiñan que consumir de forma conti-
nua auga potable da rede de abastecemento. 
A este feito hai que engadir que as fontes non 
estaban impermeabilizadas.

Dende unha perspectiva ambiental respon-
sable, tomouse a decisión de manter as fontes 
sen auga, pois o seu funcionamento suponía 
unha pésima xestión deste recurso, xa que as 
fontes funcionando con auga da traída consu-
mirían anualmente 12 veces máis que a auga 
empregada para regar o parque.

Entorno privilexiado
O parque da Alameda de Santiago, cun un 
magnífico patrimonio arquitectónico e botá-
nico, constitúe, dende o século XIX, un pun-
to de referencia como zona de ocio, e a súa 
situación privilexiada convérteo na principal 
e máis visitada zona verde urbana da cidade.

O Concello puxo en valor estas seis fon-
tes a través dun proxecto de restauración que 
permitise un funcionamento sostible e unha 
mellora do seu aspecto, en consonancia co 
importante espazo da cidade no que se atopan.

Estatuas do  
Mestre Mateo
11/11/2020.- Un grupo de expertos dos 
ámbitos cultural, a arte e a xurisdición 
civil, penal e eclesiástica para a recupe-
ración das estatuas do Mestre Mateo xun-
táronse na sede do Consorcio de Santiago 
para estudar as últimas evidencias en torno 
ás figuras, defender a súa protección pa-
trimonial e valorar accións conxuntas co 
obxectivo de conseguir a súa reintegración 
no patrimonio público seguindo unha folla 
de ruta consensuada, tal e como se fixo no 
caso do Pazo de Meirás.

historia, senón que, ademais, permitirá iden-
tificar tanto as limitacións como as oportuni-
dades para protexer e difundir o patrimonio 
rupestre da comarca de Compostela.

A secuencia final dos estudos que se rea-
licen debe ser a definición clara de obxecti-
vos, directrices, estratexias e liñas de acción 
viables para xestionar e impulsar —a curto, 
medio e longo prazo— o parque arqueolóxi-
co de Compostela Rupestre.

Esta secuenciación simple (investigación, 
protección, divulgación e xestión) articulará 
o Plan director, que é resultado das achegas 
realizadas por cada concello e avalado polo 
Consello Asesor de Compostela Rupestre.

Outras actuacións
De xeito paralelo ao Plan Director, o Conse-
llo de Dirección acordou outras actuacións, 
como a análise de dispoñibilidade de parce-
las que contan con autorización ou que son 
susceptibles de adquisición pública, a realiza-
ción de limpezas preventivas antes do verán 
por parte de cada concello ou a elaboración 
dun vídeo documental.

Compostela Rupestre solicitou tamén a 
colaboración económica da Xunta de Galicia, 
que forma parte do Consello Asesor a través 
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Plan director para 
Compostela Rupestre 

O palacete da 
Finca do Espino 
será de uso  
municipal

Luz verde á Finca do Espiño

Fonte do paseo central da Alameda.

Palacete da Finca do Espiño.
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Apoios á cultura
Convenio coa Deputación da Coruña
11/12/2020.- A concelleira de Acción 
Cultural, Mercedes Rosón, e o presidente 
da Deputación da Coruña, Valentín Gon-
zález Formoso, asinaron un convenio de 
colaboración entre ambas entidades. A 
Deputación apoia a programación de ac-
tividades con 200.000 euros, un 80% do 
orzamento total que o Auditorio de Ga-
licia dispón para este fin, que ascende a 
250.011,58 euros. As actividades progra-
madas inclúen unha ampla programación 
de concertos, actividades didácticas e cul-
turais e exposicións para todos os públi-
cos. A programación ten unha importante 
difusión alén do propio termo municipal 
de Santiago de Compostela.

Actividades para o sector profesional 
11/05/2021.- A Xunta de Goberno Local 
aprobou as “Bases da convocatoria de 
axudas de apoio a actividades culturais 
para o sector profesional 2021”, que te-
ñen como obxectivo o fomento das ac-
tividades organizadas polas persoas e 
entidades dedicadas profesionalmente ás 
produción culturais e artísticas do conce-
llo de Santiago de Compostela. O orza-
mento destinado a estas subvencións é de 
554.992,90 euros, cunha axuda máxima 
de 35.000 euros por solicitude. A axuda 
non poderá superar o 80% do orzamento 
da actividade (excluído o IVE).

As actividades subvencionables debe-
rán ter carácter cultural, executarse dentro 
do termo municipal de Santiago de Com-
postela e ser abertas ao público. As acti-
vidades beneficiarias das axudas deberán 
desenvolverse entre o 1 de xaneiro e o 24 
de outubro de 2021.

Subvencións para asociacións
18/05/2021.- Aprobadas as “Bases da con-
vocatoria de subvencións para asociacións 
culturais 2021”, á que se destinan 48.500 
euros. Estas axudas están destinadas a 
entidades do sector inscritas no rexistro 
municipal de asociacións. A convocatoria 
establece que son actividades subvencio-
nables todas aquelas que teñan un carácter 
cultural, que se executen dentro do termo 
municipal de Santiago, que sexan abertas 
o público e que se celebren entre o 1 de xa-
neiro e o 24 de outubro de 2021. Os gastos 
elixibles serán aqueles que de xeito indu-
bidable respondan á natureza da activida-
de subvencionada: programación, persoal, 
produción, medios técnicos, promoción, 
publicidade ou gastos xerais. O importe 
máximo da subvención para cada activi-
dade será do 80 % do seu orzamento cun 
límite máximo de 5.000 euros. 

máis dunha década de investigación queda-
ron ao descuberto a maioría dos seus ves-
tixios. Hoxe podemos observar gran parte 
do sector principal de planta cuadrangular, 
con dúas murallas defensivas concéntricas e 
unha torre da homenaxe no centro. A procu-
ra dunha terceira muralla empezou a finais 
de 2019. Os resultados desta intervención, 
aínda en fase preliminar, están a confirmar 
a existencia dunha muralla con torre circular 
encostada e fosos a ambos lados, así como 
outras estruturas (muros, canles, etc.).

Os traballos, promovidos polo Concello 
de Santiago a través da Oficina de Rehabi-
litación da Concellaría de Urbanismo, Vi-
venda, Cidade Histórica e Acción Cultural, 
forman parte do programa EDUSI (Estra-
texias de Desenvolvemento Urbano Sostible 
e Integrado), cofinanciado nun 80% con fon-
dos europeos FEDER (Fondos Europeos de 
Desenvolvemento Rexional).

de Compostela Cultura que estaba situado 
ate agora no Teatro Principal. Polo tanto, os 
despachos de billetes do Teatro Principal e 
do Auditorio de Galicia abrirán só os días 
de evento, desde 1 hora antes no caso do 
Teatro e desde 1 hora e media antes no  caso 
do Auditorio.

Ademais, recuperase a Zona C, un es-
pazo de intervencións artísticas que estivo 
aberto do 2017 ao 2019 en San Domingos 
de Bonaval, e que pechou por mor da re-
forma integral do Museo do Pobo Galego. 
Agora se recupera este espazo cultural que 
acollerá as intervencións ademais de acti-
vidades variadas dos diferentes festivais de 
Compostela Cultura e outra programación 
da concellaría.

O espazo inaugurouse o luns 17 de maio 
coa exposición ‘Xela Arias. A Poesía do 
Retrato’, principal evento que a concellaría 
de Acción Cultural organizou con motivo 
do Día das Letras Galegas, dedicado este 
ano a Xela Arias. O acto contou coa presen-
za do alcalde da cidade, Xosé A. Sánchez 
Bugallo; a concelleira de Acción Cultural, 
Mercedes Rosón; o comisario da mostra, 
Xosé Enrique Acuña; e a familia da autora. 
A mostra recolleu corenta retratos da au-
tora feitos por Xulio Gil nos anos 80 e 90 
acompañados de corenta textos poéticos. A 
programación especial con motivo do Día 
das Letras galegas completouse co concerto 
‘Vencerse é cousa de se tratar’, celebrado 
no Teatro Principal o martes 18. Mónica 
de Nut puxo voz aos poemas de Xela Arias 
mesturándose cos recitados gravados da 
propia autora e acompañada dos músicos 
Fernando Abreu e Pablo Carrera. 

27/10/2020.- As recentes investigacións ar-
queolóxicas realizadas no exterior do cas-
telo da Rocha Forte sacaron á luz parte dun 
complexo sistema defensivo que protexería 
o acceso principal da fortaleza. Despois de 

14/05/2021.- A concelleira de Acción Cul-
tural conta cun novo espazo: a Zona C. 
Punto de Información Cultural, situado no 
Preguntoiro, 1, coa praza de Cervantes, no 
que fora a antiga Casa do Concello.

Trátase dun espazo multidisciplinar que  
acolle intervencións artísticas e actividades 
diversas e onde Compostela Cultura, mar-
ca que aglutina todas as actividades orga-
nizadas polo Auditorio de Galicia, sede da 
concellaría de Acción Cultural, ten o seu es-
pazo de información ao público e principal 
punto de venda para todos os eventos que 
organiza.

O horario de atención ao público é de 11 
a 14 h e de 16 a 19 h, de martes a sábado; e 
de 11 a 14 h os domingos. Este novo espa-
zo substitúe ao despacho de billetes central 

Novo espazo de  
Compostela Cultura 

Novos tramos de muralla do Castelo da Rocha

Valentín González Formoso e Mercedes Rosón.

Vista aérea do castelo da Rocha.
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200 anos de  
Concepción Arenal
O 31 de xaneiro de 1820, nacía en Ferrol a 
escritora e activista feminista Concepción 
Arenal. O Concello conmemorou esta data 
coa celebración dun acto na rúa da Trindade, 
onde lucirá o seu busto que ata agora se situa-
ba nun lugar menos visible.

O acto contou coas intervencións de Ro-
mán Rodríguez, conselleiro de Cultura e Tu-
rismo; Antonio López, reitor da USC; Pilar 
Sampedro, membro da Xunta Directiva do 
Ateneo de Santiago e Xosé A. Sánchez Bu-
gallo, alcalde de Santiago, que lembrou a 
presenza que Concepción Arenal ten na vida 
cidadá de Santiago.

A cerimonia incluíu unha ofrenda floral e 
a interpretación do himno galego pola Banda 
Municipal de Música.

Homenaxe  
a Isaac Díaz Pardo 
01/08/2020.- A escultura en homenaxe a 
Isaac Díaz Pardo, que conmemora os cen 
anos do seu nacemento, foi inaugurada 
na Alameda polo alcalde e a concelleira 
de Acción Cultural. Trátase dunha obra 
do escultor César Lombera. Colocouse 
provisionalmente no camiño que discorre 
entre o paseo dos Leóns e a carballeira de 
Santa Susana. A ubicación definitiva es-
tará ao final da Alameda, fronte á rúa do 
Cruceiro do Gaio, contemplando a cidade 
que el coñeceu e as rúas nas que viviu. 
Participou na cerimonia o seu fillo Cami-
lo Díaz Arias. Durante o acto, leuse un 
poema e realizouse unha ofrenda floral.

dun dos “Seis poemas galegos”, o titulado 
“Chove en Santiago”. 

O primeiro contacto de Lorca con Gali-
cia e con Santiago foi un 25 de outubro de 
1916. O seu primeiro libro “Impresiones y 
paisajes”, recorda a súa estancia en Com-
postela e a pegada de Rosalía de Castro. 
Volvería á cidade tres veces máis, todas en 
1932. A última, coa compañía de teatro La 
Barraca, e ese mono azul co que se retratou 
baixando as escaleiras da Praza da Quinta-
na e que agora se reproduce na obra de Ál-
varo de la Vega.

Foi un 25 de outubro, na estrea de “Bo-
das de sangre” en Bos Aires, cando Lorca 
se dirixiu aos galegos alí presentes coa fra-
se: “a los gallegos, que llegan sonando ese 
cuerno de blando metal que es su idioma”.

O 25 de outubro de 2018, desde Alva-
rellos Editora puxeron en marcha o Día de 
García Lorca en Galicia, para lembrar ao 
escritor andaluz que se definiu como “poe-
ta gallego”, que este ano celebra a súa ter-
ceira edición.

25/10/2020.- O poeta e dramaturgo Federi-
co García Lorca xa ten a súa escultura na 
Alameda, no paseo da Ferradura, baixando 
a escaleira de Santa Susana, co mono azul 
que utilizaba nas xiras coa compañía da Ba-
rraca, e mirando cara a estatua de Rosalía 
de Castro, a súa admirada poetisa. Inau-
gurouna o alcalde de Santiago, no Día de 
García Lorca en Galicia, acompañado da 
concelleira de Acción Cultural, o autor da 
figura escultórica, Álvaro de la Vega; e o 
editor Henrique Alvarellos, experto no es-
critor granadino.

Sánchez Bugallo sinalou que a figura 
de Lorca únese a todas as personalidades 
que teñen a súa estatua na cidade. Segundo 
explicou o alcalde, “a escultura é practica-
mente unha reprodución da foto de García 
Lorca baixando as escaleiras da Praza da 
Quintana.” Esa imaxe foi o punto de partida 
para a estatua, unha idea coa que o autor, 
Álvaro de la Vega traballou desde un princi-
pio “como se fora miña”. Preto da escultura 
plantouse un camelio branco, en lembranza 

García Lorca en Compostela

Participantes do acto co busto de Concepción Arenal. Aplauso despois de descubrir a escultura de Lorca.

Participantes na homenaxe a Isaac Díaz Pardo.
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