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TEMAS FOCAIS 

1. Dotación de servizos públicos urbanos. Redes e suministros 
(enerxía, datos, ciclo da augua, alumbrado…). 

2. Tráfico, aparcamento, adecuación para a estancia e 
accesibilidade, edificios accesibles. 

3. Equipamentos e dotacións: docentes, saude, maiores. 

4. Convivencia coa actividade turística intensa.  

5. Heteroxeneidade das zonas. Nivel de cohesión social. 

6. Gobernanza, arraigamento (participación e naturalización dos 
habitantes). 
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DOTACIÓNS E CONDICIÓNS DE VIDA NA CIDADE HISTÓRICA  

1. É imprescindible o recoñecemento de zonas diferenciadas dentro do espazo histórico e a súa 
contorna, que necesitan formas de intervención distintas.  

2. A habitabilidade viuse mermada pola perda de equipamentos públicos e servizos.  

3. É necesario explorar solucións colectivas para subministracións básicas que faga máis atractiva a 
residencia na Cidade Histórica para determinados colectivos, especialmente persoas novas. 

4. O problema de déficit de dotacións en canto a subministracións está localizado (na améndoa).  

5. As posibilidades de captación de novos residentes na zona da améndoa están moi relacionadas con 
persoas que apostan por unha forma de vida concreta, orientada á tranquilidade, mobilidade peonil, 
etc .  

6. Necesidade de pacificación do tráfico nun contexto de revisión e planificación da mobilidade na 
Cidade Histórica. Reclámase a urxente elaboración e execución participada dun plan de mobilidade 
que faga compatible a calidade de vida no CH coas necesidades das súas funcións centrais. 
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CONVIVENCIA ENTRE FUNCIÓN RESIDENCIAL E ACTIVIDADE TURISTICA 

7. A convivencia no espazo público dos residentes co uso masificado dos visitantes require dunha 
ordenación.  

8. En ningún caso débense repercutir os custos e a perda de calidade de vida derivado do uso intensivo 
do espazo público e dotacións de servizos públicos sobre as persoas residentes (horarios, usos 
admitidos...) utilizando instrumentos como a taxa turística ou outros. 

9. É preciso deseñar instrumentos para deter a perda de residentes provocada por un determinado 
modelo uso turístico. 

10. Reflexión/identificación sobre os novos colectivos de poboación que se adecuen ás características que 
ofrece o centro histórico na actualidade e que poidan estar interesados en residir e traballar na 
Cidade Histórica.  

11. Especial atención ao espazo público realzando a súa condición de ben colectivo e social e o seu 
potencial como espazo relacional e xerador de arraigamento-identidade. 
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12. É imprescindible lograr que a Universidade desenvolva unha política proactiva na súa relación coa 
función residencial e cidadá da CH. Incorporar a universidade como parte dunha cidade viva, con 
vontade urbana.  

13. A perda da residencia de estudantes e profesores na CH está moi relacionada co encarecemento dos 
prezos de aluguer e a perda de servizos e atractivos deste ámbito. A atracción de membros da 
comunidade universitaria á CH require a intervención pública proactiva para resolver un fallo de 
mercado (residencia universitaria).  

14. As intervencións públicas en rehabilitación de edificios debe estar condicionada a que estas 
intervencións contribúan á política de retención dos colectivos poboacionais con menos recursos ou 
negocios ligados aos servizos de proximidade. 
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GOBERNANZA 

15. Para desenvolver as medidas que necesita a Cidade Histórica é preciso contar cun claro e forte apoio 
institucional, que atenda á súa especificidade e ás necesidades de quen vive alí.  

16. É imprescindible contar cunha concellería específica da Cidade Histórica, considerando un ámbito 
amplo non restrinxido ao ámbito declarado Cidade Patrimonio ou ao do Plan Especial vixente.  

17. Proponse a constitución dun Consello Municipal de Cidade Histórica, como instrumento básico de 
diálogo e participación efectiva e continua de veciños, veciñas ou entidades sociais da Cidade 
Histórica. 
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ASISTENTES AO GRUPO FOCAL  

 Javier Fernández Muñoz   Concello de Santiago de Compostela 
 Lourdes Pérez Castro   Consorcio de Santiago 
 Mercedes Rosón Ferreiro   Experta e veciña 
 Santiago García Suarez  Colexio de Arquitectos de Galicia 
 Felipe Criado Boado   Instituto de Ciencias do Patrimonio INCIPIT (CSIC) 
 Emma Romero Brey   Experta en construción con madeira. FINSA 
 Pilar Fernández    Fiscal e veciña 
 Xosé Antón López   Experto en asuntos xurídicos e movemento veciñal 
 Antonio Martínez/Mercedes Vázquez AAVV A Xuntanza 
  
Ademais asistiu como observador  Carlos Debasa  da Asociación de Promotores Inmobiliarios  
  
  
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.  




