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É imprescindible outorgar e valorar o carácter de 
Santiago como cidade cultural, punto de partida de 
todo o debate de Cultura e a cidade 

TEMAS FOCAIS 

1. Fenómeno xacobeo e visilibilización, diversificación de puntos de atracción 

2. Xestión e coordinación/colaboración 

3. Modelo de cultura - identidade e atractivo cultural de Santiago. Actividades 
culturais 

4. Novo relato de cidade 

5. Investigación e divulgación. Valores didácticos da cidade 

6. Apoio e fomento a artistas e creadores 



PLAN DE XESTIÓN PARA A CIDADE HISTÓRICA DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

FENÓMENO XACOBEO E VISILIBILIZACIÓN, DIVERSIFICACIÓN DE PUNTOS DE 
ATRACCIÓN 

1. Recuperación da topografía xacobea da cidade.  

2. Integrar a historia da cidade e o Camiño de Santiago. 

3. Enriquecer a creación do patrimonio material e inmaterial do Camiño.  

4. Integración do fenómeno Xacobeo na dinámica cultural da cidade.  

5. Fomentar que os composteláns sintan o camiño e a cultura xacobea como algo seu.  

6. Rexeneración das entradas dos Camiños en Santiago.  

7. Mellorar a acollida da cidade ao peregrino. 
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XESTIÓN E COORDINACIÓN/COLABORACIÓN 

8. Desenvolvemento de iniciativas que melloren a eficacia da coordinación.  

9. Creación dun Instituto de Investigación de Historia da Cidade.  

10. Elemento de xestión e coordinación con capacidade de ser un verdadeiro elemento de dinamización 
para fomentar as actividades creativas e que permita aproveitar as conxunturas existentes e mellorar 
a súa eficiencia.  

11. Aproveitar a existencia do Consorcio e a súa traxectoria para propiciar o espazo de coordinación das 
distintas iniciativas que conflúen na xestión da cultura e o talento creativo da cidade.  

12. É necesario a profesionalización da xestión das iniciativas culturais e elementos creativos vinculados 
con elas. 
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13. Incorporación da historia da cidade e do Camiño de Santiago no currículo educativo.  

14. Creación dun programa municipal de visitas e coñecemento dos elementos máis representativos da 
cidade dirixido á cidadanía para fomentar a valoración da cidade e que se comprenda a súa linguaxe 
(Coñece a túa Cidade). 

15. Impulsar un proceso de reflexión sobre a dimensión cultural da cidade e formalizar un propósito de 
intervención conxunta con participación de axentes públicos e privados.  

16. Necesidade dun instrumento que sexa capaz de mobilizar iniciativas culturais.  

17. Identificación de espazos para fomentar e facilitar a sociabilidade en espazos cubertos dos nenos e as 
nenas.  

18. Recuperación e uso de edificios en desuso (por exemplo o Cine Yago) e dos claustros da cidade para 
actividades culturais e cívicas. 

MODELO DE CULTURA - IDENTIDADE E ATRACTIVO CULTURAL DE SANTIAGO. 
ACTIVIDADES CULTURAIS 
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NOVO RELATO DE CIDADE 

19. Consolidación de Santiago como gran foco xerador, produtor e difusor de cultura en todas as súas 
vertentes.  

20. Establecer novos indicadores de rendemento cultural que permitan determinar a achega da cultura ao 
desenvolvemento da cidade.  

21. Necesidade de abrir ao uso colectivo os recursos patrimoniais (especialmente os relixiosos) e espazos 
verdes que actualmente permanecen ocultos ou pechados á cidadanía: conventos, patios...  

22. Fomentar que a vivencia de Santiago incorpore os descoñecidos espazos verdes existentes na cidade, 
entre outros a contorna do Sar e Sarela no novo relato de cidade.  

23. Potenciar todos os elementos perceptivos e vivenciais de Santiago e o seu territorio en relación con 
todo o que significa os seus catro elementos básicos de identidade: a pedra, a madeira, o verde e a 
auga. 
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24. Formación de profesorado e elaboración de unidades didácticas por profesionais para o coñecemento 
da cidade. 

25. Recuperación da figura do cronista da cidade.  

26. Reforzar e valorizar a función social do científico humanista e cultural.  

27. Crear un premio á investigación sobre aspectos da cidade para fomentar a recuperación da súa 
memoria.  

28. Financiamento de miniproxectos como medida de apoio á produción cultural.  

29. Necesidade de investimento público en divulgación e difusión (pódense diferenciar contidos dirixidos 
a turistas e á cidadanía que reside en Santiago). 

INVESTIGACIÓN E DIVULGACIÓN. VALORES DIDÁCTICOS DA CIDADE 
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APOIO E FOMENTO A ARTISTAS E CREADORES 

30. Dotar ao edifico do Matadoiro de condicións para que se converta nun motor de iniciativas e un 
potente xerador de cultura. Asegurando unhas condicións de permeabilidade do edificio na súa planta 
baixa e a súa integración no parque. 

31. Identificación de espazos e instrumentos eficaces que favorezan a actividade produtiva da cultura.  

32. Realizar unha revisión e adaptación da normativa municipal para permitir desenvolver actividades 
culturais e permitir a instalación de talleres para artesáns e oficios.  

33. Fomento de accións para atraer talento. Por exemplo, favorecer que a cidade apoie ao creador e ao 
artista. Adopción en Santiago do Estatuto do artista, que inclúa tamén a creadores, artesáns e aos 
oficios. 

34. Definir que é o “espazo cultural de proximidade” en Santiago para aplicar as seguintes medidas: 

• Apoio a melloras de infraestrutura, rehabilitación e modernización tecnolóxica.  

• Apoio a actividades nos espazos culturais de proximidade.  

• Compra e/ou cesión de espazos que son propiedade municipal, baixo concurso e garantías de 
rendibilidade, para a realización de actividades económicas estratéxicas da industria cultural.  

• Implementar unha marca que arroupe a estes espazos culturais de proximidade. 

35. Valorización de espazos e iniciativas culturais existentes. 
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ASISTENTES AO GRUPO FOCAL  

 Rafael Sánchez Bargiela   Historiador. SA de Xestión do Xacobeo 
 Victor Bello    Nordesía 
 Ánxeles González Porto   Asociación Cultural Cidade Vella 
 Ramiro Ledo    Numax, S. Coop. Galega 
 Juan Adrio    EASD Mestre Mateo 
 Miguel Taín Guzmán   Profesor de Historia da Arte (USC) 
 Pablo Tomé    Consorcio de Santiago 
 David Oreiro Pazos    Cidade da Cultura 
 Silvia Modia    Auditorio de Galicia 
 Juan Conde Roa    Consorcio de Santiago 

 
 
As persoas participantes fixérono a título persoal, na súa condición de expertos na materia, e non como 
representantes de ningunha entidade. As conclusións non poden ser tomadas como decisións ou compromisos 
das entidades ás que pertence algún dos participantes.  




