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A. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DA CANDIDATURA DO POVO 

 

   A Candidatura do Povo é o fruto da confluencia de mulleres e homes desta cidade que 
achamos imprescindíbel abrir unha liña estratéxica de intervención municipal desde posicións 

soberanistas e independentistas, tanto dentro das institucións realmente existentes nas vilas e 

cidades do noso país, como desde o traballo cotidiano de base, sen desbotar en nengún momento 
o emprego de todos os espazos de intervención sociopolítica. 

 

   A Candidatura do Povo constrúese sobre principios compartillados por todas e todos nós que 

expomos a seguir: 

 

1. Surximos para servir ao povo. A Candidatura do Povo nasce da vontade de veciñas e 

veciños da cidade fartos de contemplar o cambalache institucional, o entreguismo dos partidos 
aos intereses de promotores, construtores e imobiliarias e a ausencia de democracia e 

participación. Somos mulleres e homes da rúa, que vivemos do noso traballo, persoas que 

participamos nos movementos sociais, sindicais e políticos comprometidos cos intereses 
populares galegos sen ataduras aos poderes económicos. Chegamos para servir ao povo e para 

ficar. Sexan cales foren os resultados de 22M, a Candidatura do Povo seguirá sendo o aguillón 

cotidiano contra os poderosos, os mercaderes e os corruptos. 

 
2. Somos contra o apoltronamento institucional e a corrupción. A democracia que hoxe 

suportamos caracterízase pola corrupción, o autoritarismo, o clientelismo e a subordinación da 

política local aos mercados, é dicer, ao poder empresarial. A Candidatura do Povo surxe para 
combater e denunciar estas práticas. As nosas candidatas e candidatos son xente coñecida e 

honesta que participa na política municipal para defender os intereses de todos e todas. Desde o 

primeiro dia, cada un e cada unha de nós asina en branco ante notario a súa renuncia á 

responsabilidade municipal que poda detentar. 

 

3. Defendemos políticas urbanísticas e de vivenda ao servizo da veciñanza. A Compostela 

actual é unha cidade gobernada desde a sombra por imobiliarias, construtoras e intereses 
especulativos que axen contra os intereses da veciñanza. Dese mal goberno que converte o 

dereito á vivenda nun negocio deriva a desocupación de imóbeis, a construción irracional e 

prezos inasumíbeis nos alugueres. O Programa Municipal Compostela 2011 da Candidatura 
do Povo defende políticas de forte contido social en Urbanismo, vivenda, mobilidade local e 

comarcal, tecido rural, consumo enerxético, defensa dos espazos naturais de Compostela, etc. 

Traballamos por un modelo de cidade en que a política e os orzamentos municipais estexan ao 

servizo da maioria da veciñanza. 
 

4. Apostamos en políticas reais de apoio e promoción para o rural de Compostela. Un 

modelo de concello que traia en conta as parroquias e o rural como algo máis que unha canteira 
de votos para a direita extrema e o reparto de postos e prevendas municipais. Politicas que 

permitan a fixación da veciñanza no noso rural, evitando o seu despoboamento e facendo das 

nosas parroquias entornos económica e socialmente viábeis e vivíbeis. 

 

5. Apostamos na diversificación económica da cidade. Os amos da situación decidiron que o 

sector turístico teña a cada máis peso no PIB local. Esta opción supón o progresivo monocultivo 

turístico da cidade coas coñecidas secuelas de precarización laboral, debilitamento da economia 
produtiva, supeditación da economia local a factores externos incontrolábeis e conversión da 

cidade nun parque temático para negocio de axencias turísticas e cadeas hostaleiras. Nós 

apostamos na diversificación económica e produtiva da cidade, a criación de emprego na 
economia produtiva local a través de políticas públicas e a aplicación de medidas restritivas para 

a deslocalización empresarial. 

 

6. Defendemos un modelo sustentábel de mobilidade urbana. A inexistencia dunha rede de 
servizos públicos de transporte para toda a veciñanza obriga ao emprego xeneralizado do carro 



particular coas consequencias de conxestión do tránsito rodado, incremento irracional do 

consumo enerxético, contaminación, etc. que todas e todos coñecemos. Da Candidatura do 

Povo defendemos un plano de transporte local e comarcal que posibilite a superación progresiva 
do irracional modelo actual e se complemente coa criación da proximidade e a descentralización 

que faga desnecesaria a multiplicación dos deslocamentos. Demandamos a paralisación das 

obras do AVE por se situar nas antipodes deste planexamento racional. 

 

7. Traballaremos por unha participación popular real no Concello. A democracia actual 

converteu a participación social nun simulacro. Hoxe, en Compostela, o goberno na sombra de 

imobiliarias, construtoras e especuladores é unha crúa realidade. A Candidatura do Povo, ciente 
das limitacións legais que impoñem a Ley de Bases de Régimen Local e o actual marco 

xurídico-político, defende que a participación social sexa marca identitaria da nosa cidade e 

combinará a presenza institucional e a relación cos movementos veciñais e asociativos, de modo 
que o Pleno Municipal se convirta na caixa de resonancia das reivindicacións e necesidades da 

veciñanza. Defenderemos a elaboración democrática dos orzamentos municipais e a criación de 

mecanismos parainstitucionais de mobilización e participación social. 
 

8. Opómonos con firmeza á construción da Cidade da Cultura por ser un megaproxecto 

socialmente prescindíbel construido grazas ao esbanxamento do diñeiro público e a 

colaboración imprescindíbel de PP, PSOE e BNG. A Candidatura do Povo esixe a paralisación 
das obras, o reinvestemento dos seus orzamentos millonarios en políticas de construción de 

vivenda pública, emprego de calidade e promoción de infraestruturas culturais para os bairros e 

parroquias de Compostela e a reutilización dos edificios construidos polo tecido asociativo da 
nosa cidade. 

 

9. Compromiso coas liberdades democráticas. Capital administrativa e principal porta de 

entrada do turismo internacional no país son as principais funcións reservadas a Compostela 
polos poderes políticos e económicos. Esta condición sáldase, como podemos comprobar, con 

unha desbordada presenza policial na cidade. Presenza que afecta particularmente a ese 22% de 

veciños e veciñas que, a nível oficial, viven na pobreza e deben desaparecer do mapa urbano e 
tamén á disidencia política e os movementos sociais. Reivindicamos pois que a Polícia Local se 

desligue de tarefas de represión política e socioeconómica e renuncie ao emprego de armas, así 

como a paralisación das medidas sancionatorias que desde a cámara municipal se aplican 
regularmente contra as liberdades de expresión, reunión e manifestación. 

 

10. Compromiso coa construción nacional. A nosa é a capital dun país privado de soberania e 

dereitos políticos. Institucións e poderes económicos queren instrumentalizarnos como a cidade 
que proxecte ao mundo unha Galiza desprovista de sinais de identidade e convenientemente 

folclorizada para o consumo turístico. Nós defenderemos a plena normalización e hexemonia 

social do galego como lingua nacional, o dereito de autodeterminación para dotármonos dos 
instrumentos políticos, xurídicos e institucionais necesarios para desenvolver políticas en favor 

do país e da maioria social, a simboloxia galega como simboloxia institucional exclusiva e 

traballaremos para estender na veciñanza o orgullo de sermos homes e mulleres dun povo que, a 
pesar de impedementos e imposicións, é, e quer seguir sendo para constituirse como país 

soberano e livre de desigualdades socioeconómicas e de xénero. 

 

 

 

 
 

 



B. PROGRAMA ELECTORAL. OS CINCO EIXOS PROGRAMÁTICOS 

 

   O programa que tes nas maos é fruto do traballo participativo de decenas de veciñas e veciños 
de Compostela e das entidades sociais, sindicais e políticas que fixemos achegas desde os nosos 

respectivos campos de intervención para construirmos unha alternativa á mediocridade e á 

progresiva homoxeneización de posturas e ideoloxias que nos domina. É un programa feito 
desde, por e para o povo de Compostela como experiencia de unidade popular desde abaixo, 

desde o local e desde a esquerda. 

 

   Este programa pretende ser facho de esperanza, de loita contra a resignación e de ilusión e 
activación das vontades de centos de veciños e veciñas que, aínda, consideran que paga a pena 

traballar e loitar, dia a dia, por un modelo de cidade e de nación distinto do que nos ofertan os 

mercados, o bipartido gobernante en Compostela e unha extrema dereita hipócrita e 
fundamentalista ansiosa por recuperar as rédeas das institucións locais. 

 

   É un programa desenvolvido sobre cinco eixos principais e oferece alternativas, ás veces 
factíbeis xa, ás veces necesitadas dunha superación do actual marco legal, en todas as ordes da 

vida municipal, do urbanismo e a vivenda á defensa da cultura e do patrimonio, da economia 

local á loita polos dereitos das mulleres, da defensa da participación institucional e 

parainstitucional da veciñanza á promoción do galego como lingua socialmente hexemónica na 
cidade. Os cinco eixos principais sobre os que pivota a proposta da Candidatura do Povo son: 

 

 
1. Urbanismo, Vivenda e Meio 

2. Economia e Xustiza social 

3. Cultura, patrimonio e memoria histórica 

4. Participación veciñal 
5. Traballando na construción nacional da Galiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. URBANISMO, VIVENDA E MEIO 

Por un urbanismo sustentábel ao servizo das persoas 

 
   O dereito a unha vivenda digna para todos e todas é un dos eixos programáticos principais da 

Candidatura do Povo como emerxente proposta nacionalista e popular en Compostela. 

Entendemos que da defensa coerente do dereito á vivenda deriva un urbanismo sustentábel, non 
supeditado ao negocio das construtoras e dos promotores que fomentan un crecemento urbano 

irracional só beneficioso para as súas arcas. Este urbanismo insustentábel significa un gasto en 

obras de carácter público (sumidoiros, recollida de lixo, viais, rede de aguas, etc.) que non se 

acompaña, normalmente, do crecemento ordenado da poboación e se evidencia na nosa cidade 
na existencia de millares de andares vacios. 

 

   Da Candidatura do Povo consideramos que o urbanismo non debe ser un negocio para o 
goberno local, nen a súa principal fonte de financiamento, xa que isto xera un círculo vicioso 

social e ecoloxicamente insustentábel. Defendemos un modelo de cidade compacto, atlántico, 

diverso, onde cada unha das partes manteña un alto grao de complexidade, con mestura de 
actividades comerciais, industriais, de servizos, de equipamento e residencial e contraposto á 

criación de zonas de usos exclusivos (residencial, administrativo, comercial, etc.) que provocan 

a diminución das relacións sociais, o uso abusivo do transporte privado, a existencia de áreas 

vaciadas a partir de determinadas horas e, sobre todo, a dificuldade para compartillar a vida 
persoal e laboral en particular no caso de cidadáns con persoas dependentes a seu cargo. 

 

   As propostas da Candidatura do Povo en materia urbanística fundaméntanse nos seguintes 
principios xerais: 

 

1. Promover un desenvolvemento urbanístico sustentábel para Compostela que se defina 

pola utilización racional do territorio e o meio con modelos de solo que eviten a 
dispersión poboacional, favorezan a coesión social e consideren a reabilitación e 

renovación do solo urbano. 

2. Participación da veciñanza nas plusvalias xeradas pola construción. Estas deben reverter 

no benefício social e utilizarse para a urbanización e construción de sistemas (rúas, 

zonas verdes e equipamentos, etc.). 

3. Información e participación social real nos procesos de planexamento urbanístico: fixar 

mecanismos legais de participación no planexamento a meio dun plano de participación 
veciñal. 

4. Defensa do dereito a unha vivenda digna: estabelecer ferramentas para garantir a 

aplicación real deste dereito para todas as e os veciños de Compostela a través da loita 
contra a especulación e combinando políticas de solo e políticas sociais. 

 

1.1. Propostas en materia de urbanismo e vivenda 

 

1.1.1. Defensa do dereito a unha vivenda digna e loita contra a especulación 
 

• Modificar as distintas tendencias fiscais actualizando o catastro con regularidade e aplicando o 

IBI con rigor ao tempo que se subsidia o imposto para a primeira residencia. Defendemos un 

incremento substancial do IBI para os andares que non sexan de uso habitual, hoxe tan 
numerosos nesta cidade. Entendemos que mentres hai xente que non pode aceder a unha 

vivenda, a propiedade de varias por parte dunha persoa é un luxo e un agravio social que se 

debe gravar como tal. 
 

• Mudar a política de subsídio á compra de vivenda pola de apoio ás persoas con baixo poder 

adquisitivo para a obtención desta. Entendemos que fai falta promocionar de maneira decidida 



as vivendas de aluguer a prezo subsidiado xa que, co aluguer, o municipio continua tendo a 

propiedade, controla a xestión e manutención e pode fixar un sistema máis dinámico e rotatorio. 

 
• Aumentar a cantidade de solo público para que o municipio dispoña a fin de realizar 

infraestructuras para a comunidade e regular o prezo. Favorecer que a grande cantidade de solo 

público da nosa cidade, de que xa dispón a Concellaria, se destine a equipamentos e 
infraestruturas, ben como para a construción de vivendas de rexime social para a veciñanza. 

 

• Mediar nos casos de ocupación de imóbeis abandonados e reconvertidos en espazos sociais de 

expresión artística, cultural ou formativa abertos a todas as e os veciños, evitando as vias 
policiais, xudiciais e gubernativas e fomentando o acordo, o interés social e a protección da 

cultura. 

 

1.1.2. Promoción das vivendas de protección oficial  

 

• Aumentar o nº de vivendas de protección oficial para colectivos socialmente desfavorecidos 
sen ir a novas construcións: propomos reabilitar ou adquirir os andares vacios xa existentes. 

 

• Impulsionar de maneira decidida as vivendas sociais destinadas aos sectores máis golpeados 

pola crise que non podem chegar aos custos da vivenda de protección oficial. 
 

• Potenciar e promocionar un parque de vivendas de aluguer de baixo custo por meio da 

promoción pública ou privada. 
 

1.1.3. Promocionar unha mobilidade sustentábel  

 

• Deseñar Compostela a escada humana: localizar as vivendas, equipamentos, zonas de servizos, 
de lecer e desportivas, espazos naturais ou zonas verdes a distancias axeitadas para seren  

acesíbeis a toda a veciñanza, aproximar ao máximo estes espazos para reducir a mobilidade 

forzosa. Queremos unha cidade onde non faga falta utilizar o carro e compacta para aceder a pé 
ou en transporte público a toda a parte. 

 

• Defender a intensificación das redes de transporte público. 
 

• Potenciar os itinerarios para peons e bicicletas e os itinerarios seguros aos colexios para que 

meninas e meninos podam ir sós ao colexio e, portanto, dotándoos de máis autonomia a eles e ás 

maes e pais. 
 

1.1.4. Un modelo de cidade compacta  

 
• Apostar nun modelo de cidade atlántica con unidade espacial de servizos, vivendas e 

actividades, que permita tipoloxias urbanas máis eficientes e fomente máis riqueza e diversidade 

nas relacións sociais e económicas. Adoptar unha densidade de poboación equilibrada sen 
promocionar a construción de edificios demasiado altos nen de tipos unifamiliares en certas 

zonas segregadas de uso meramente residencial, porque repercute negativamente nas relacións 

sociais, nun uso excesivo do transporte privado e na extensión de Compostela para alén do 

necesario. 
 

1.1.5. Mellora dos tecidos urbanos existentes  

 
• Por a énfase da xestión urbana na reabilitación e recuperación de zonas degradadas e a 

renovación de áreas obsoletas. Defendemos a reabilitación frente á nova construción, traendo en 

conta que Compostela dispón dun elevado número de edificios vacíos en bon estado que agora 

só constituen buratos negros no meio da cidade. Entendemos que da Concellaria non se debe 



favorecer a especulación co solo e sí propor unha política seria de recuperación destes espazos, 

que poden suplir boa parte da demanda de vivenda existente. 

 
• Desenvolver criterios de continuidade no crecemento e a evolución das tramas urbanas para 

evitar a formación de áreas socialmente segregadas debido ao alto ou baixo nivel de renda dos 

seus residentes. Apostamos nun urbanismo como instrumento válido de política social, a partir 
de políticas de vivenda, de equipamentos sociais, culturais, desportivos, etc. 

 

1.1.6. Medidas para o fomento da construción sustentábel 

 
• Otimizar o ciclo da agua evitando o seu uso excesivo e controlando as perdas. 

 

• Reducir as emisións de CO2 e outras substancias derivadas do consumo enerxético ineficiente 
e de vivendas con excesiva demanda enerxética. Potenciar a introdución de enerxias renovábeis. 

 

• Utilización de material de baixo impacto ambiental na súa produción. 
 

1.1.7. Defensa do tecido rural  

 

    A defensa do rural de Compostela é irredutíbel á cuestión urbanística e integra múltiplos 
aspectos relativos á xestión do territorio, os recursos, as actividades económicas, os modos de 

vida, etc. Da Candidatura do Povo propomos como medidas guia da nosa intervención as que 

aparecen a continuación: 
 

• Defensa do rural compostelano como parte esencial do noso termo municipal, paralisando os 

trazados que lle afecten ou agredan e criando medidas que muden a degradación progresiva que 

padece. Defendemos que a construción de infraestruturas ás parroquias se debe analisar e 
estudar coa participación directa da comunidade e os sectores sociais e culturais do territorio. 

Para favorecer a continuidade nos usos tradicionais deste é imprescindíbel facilitar ás fillas e 

fillos de quen o habitan a posibilidade de construiren a vivenda neste tecido, como unha fórmula 
de singularidade que faria falta incluir nas leis correspondentes. 

 

• Compromiso municipal na defensa e promoción da soberania alimentar tendendo a un modelo 
agroalimentar en que @s labreg@s de Compostela, como produtor@s de alimentos sans e de 

calidade, abastezan a poboación local.  

 

• Extensión do Proxecto Micélio de produción florestal e de cogumelos ás parroquias de 
Figueiras, Sam Xoán e Santa Cristina de Fecha, Verdia e Cesar, de modo que se incida nun 

aproveitamento múltiplo do monte respeitando os valores ecolóxicos e paisaxísticos e 

contribuindo a fortalecer a nosa identidade colectiva. 
 

• Aplicación de medidas para garantir a existencia de terra agraria protexida e suficiente nos 

planexamentos urbanísticos. 
 

• Defensa e promoción dos mercados locais e de proximidade como a Praza de Abastos, o Lusco 

e Fusco e o mercado do Ensanche. 

 
• Defensa e promoción da venda directa e dos canais curtos de proximidade. 

 

• Apoio activo á incorporación de moz@s á actividade agraria. 
 

• Revalorizar a produción de alimentos como actividade estratéxica do noso termo municipal. 

 

• Derogación da Lei de Aguas de Galiza que privatiza un ben básico da veciñanza. Resistencia 
municipal a todo intento de privatización da agua e progresiva municipalización da xestión, que 



actualmente é privada. 

 

• Declaración de Compostela como municipio libre de transxénicos e promoción de medidas a 
prol da recuperación e posta en valor das nosas sementes locais. 

 

• Dotar de maior protagonismo na vida municipal ás parroquias apostando na súa revitalización 
e posta en valor a través da construción de infraestruturas básicas, a criación de servizos de 

proximidade tanto para as explotacións agrárias como para a veciñanza en xeral e o fomento do 

tecido asociativo que sustenta a dinámica parroquial. 

 
• Oposición á modificación da Lei do Solo que permite ao municipio proxectar áreas industriais 

en terras de protección agropecuaria. 

 

1.1.8. Adaptación da cidade en infraestruturas e servizos 

 

• Adaptar o urbanismo ás necesidades da veciñanza traendo en conta a variante de xénero e os 
dereitos das persoas con mobilidade reducida: mellora de infraestruturas (cobertura nas paraxes 

de autocarro, ampliación de paseos, cambiadores para crianzas, equipamentos adaptados como 

sanitarios públicos, eliminación de puntos de risco do espazo público como barreiras 

arquitectónicas, obras mal sinalizadas, etc.). 
 

1.2. Propostas en meio e sustentabilidade 

 
   Da Candidatura do Povo achamos que a administración local debe adoptar compromisos 

concretos e tanxíbeis na defensa do meio e a sustentabilidade para alén da retórica verde hoxe 

institucionalizada polo bipartido PSOE-BNG e tan funcional ao poder económico. Esta política 

implica paralisar os actuais desenvolvementos urbanísticos irracionais, promover o transporte 
público e arbitrar sistemas de tratamento dos resíduos que fuxan da incineración e o vertido. A 

modo de orientación apontamos os criterios que defenderá a Candidatura do Povo nestas 

cuestión: 

 

1.2.1. Enerxia 

 
   A redución da demanda de enerxia, a eficiencia no consumo e a xeración a través de fontes 

renovábeis son elementos chave dunha política enerxética municipal que teña racionalidade 

social e ecolóxica e evite o incremento das emisións causantes da mudanza climática. Neste 

sentido, da administración municipal de Compostela débese facer un contributo para que o 
consumo enerxético nacional diminúa en vez de seguir aumentando como sintoma de progreso. 

Outro aspecto importante é a integración das enerxias renovábeis nos edificios municipais, na 

vivenda pública e na construción de novos edificios. A Candidatura do Povo fai as seguintes 
propostas neste sentido: 

 

● Fixar criterios de consumo enerxético ambiental e socialmente sustentábeis para as empresas 
que se asenten no noso termo municipal. 

 

● Integrar a mitigación da mudanza climática nas políticas municipais.  

 
● Criar unha Axencia Local da Enerxia con participación de axentes sociais e sindicais para 

facer auditorias enerxéticas e elaborar o plano enerxético municipal, informar e prestar 

asistencia técnica á veciñanza e as empresas sobre aforro enerxético e enerxias renovábeis e 
desenvolver campañas de consciencialización sobre a urxencia de aforrar enerxia. 

 

● Facer unha auditoria de consumo eléctrico do alumeado público e adoptar medidas para o 

diminuir: adecuación do número de puntos de luz ás necesidades, utilizar lámparas de baixo 
consumo e luces de sodio a baixa presión que consomen cinco veces menos que as 



incandescentes, diminuir o horario de iluminación, etc. En particular, racionalizar o alumeado 

de monumentos e edificios singulares e reducir a iluminación de rúa nas festas. 

 
● Rechazo á repotencialización da minicentral hidroeléctrica de Sam Xoán de Fecha dado que 

implica o baleirado do rio Tambre. 

 
● Incluír criterios de bioconstrución nas novas edificacións realizadas polo Concello e as 

empresas municipais. 

 

● Velar polo cumpremento das máximas exixencias incluídas no Código Técnico da Edificación 
sobre todo nos aspectos relativos á enerxia. 

 

● Aderir Compostela ás directrices da UNESCO que declarou o “ceo escuro” como dereito da 
cidadania, de modo que non se permita dirixir a este focos ou laser. 

 

1.2.2. Resíduos 

 

   Reducir, reutilizar e reciclar devem ser os 3R’s que definan a política municipal a respeito 

da xestión dos resíduos que xera a actividade industrial, agraria e veciñal. Sen embargo, a 

adesión do Concello aos sistemas de tratamento promovidos por SOGAMA, fundamentados 
sobre a incineración e o vertido, imposibilita un tratamento sustentábel e social e 

ambientalmente racional. O compromiso municipal coa xestión dos resíduos debe xirar por 

volta da implantación de programas educativos que consciencien a veciñanza xa non só da 
necesidade de separar os resíduos, pero de reducilos, reutilizalos e valorizalos como recurso que 

debe reporse, apostando na existencia de sistemas de recollida e solucións sustentábeis.  

 

Propostas 

 

● Priorizar as políticas de prevención e redución de resíduos de orixe industrial, comercial e 

domiciliaria e estabelecer sistemas de recollida que faciliten a súa reciclaxe e compostaxe. 
Estudar unha reforma da taxa de verteduras que incentive a prevención da xeración de lixo e 

estendela progresivamente a recollida selectiva porta a porta. 

 
● Gravar fiscalmente as empresas contaminantes. Política municipal de controlo da produción, 

transporte e deposición e vertido de resíduos industriais. 

 

● Oposición á nova localización da EDAR de Laraño polo seu grave impacto ambiental e a 
afectación de vivendas da parroquia. 

 

● Criar unha planta comarcal ou local de compostaxe e reciclaxe, ou sumarse a algunha das 
existentes, no caso de ser factíbel. Alén diso, fomentar a compostaxe doméstica ou 

autocompostaxe (no ámbito rural, en casas con xardin ou horta, etc.). 

 
● Renunciar á incineración como método de xestión de resíduos e demandar á Xunta da Galiza 

a reconversión do complexo ambiental de SOGAMA para que deixe de incinerar antes de 2015. 

 

● Instalación de puntos de reciclaxe en todos os bairros e parroquias. 

 

● Apostar na educación na reciclaxe e a sustentabilidade a través de medidas en positivo e 

renunciando á coerción a través de sancións e multas.  
 

1.2.3. Agua 

 

   A agua é un recurso natural e público que debe aproveitarse con eficiencia á marxe da súa 
abundancia actual no país e no termo municipal. Este consumo ineficiente, que se manifesta en 



dados como o derrame en 2003 de 20% da que circulaba nas redes de abastecemento, suporia 

unha menor intervención nos rios, a mellora do estado dos ecosistemas acuáticos, a redución do 

volume de aguas residuais e un gasto menor en electricidade necesaria para potabilizar e 
depurar. Súmase a estes factos a evidencia de que a Galiza é un dos territorios baixo xurisdición 

española con menor cumpremento da Directiva Europea de depuración de aguas residuais 

urbanas. 
 

Propostas 

 

● Insubmisión por parte do Concello á aplicación da Lei de Aguas como instrumento legal de 
privatización dun recurso público. O Concello oferecerá todo tipo de instrumentos aos axentes 

sociais que traballen na dirección de perpetuar o carácter público do recurso. 

 
● Controlo permanente por parte dos servizos municipais do vertido de resíduos por parte de 

empresas e institucións públicas e utilización da via penal, mediática e de mobilización veciñal 

para denunciar aqueles casos concretos de atentado ambiental contra o patrimonio público. 

 

● Cobrar polo consumo real de agua e estabelecer un sistema diferencial de bloques na tarifa 

que incremente o prezo substancialmente a medida que aumente o consumo. Este sistema de 

bloques debe ter un claro criterio social en función do nivel de renda e diferenciando claramente 
o consumo industrial e empresarial do doméstico. 

 

● Reducir as perdas nas conducións de aguas, tanto potábeis como pluviais e residuais. 
 

● Realizar campañas de sensibilización para fomentar o aforro, subsidiando a instalación nas 

casas de elementos que incidan neste sentido (areadores nas billas, etc). O Concello auditará o 

consumo de agua nos seus edificios para reducilo e usando coa maior eficiencia posíbel a agua 
destinada ao rego de zonas verdes. 

 

● Estabelecer unha dupla rede de distribución para a reutilizar as aguas residuais depuradas, 
procedentes das depuradoras de aguas residuais, para o rego de parques e xardins e a limpeza de 

rúas. 

 
● Recuperar as fontes públicas. A maioria producen agua sá e “natural”, pero adoitan levar o 

cartaz de “non potábel” para evitar o gasto de facer analíticas periódicas. 

 

● Garantir a depuración das aguas residuais urbanas. Para pequenos núcleos priorizaránse 
alternativas de depuración naturais, de probada eficacia e con menores custos económicos e 

consumos enerxéticos. 

 
● Criar medidas para diminuir o consumo de agua, tanto na vertente pública (potenciación da 

limpeza de rúas en seco en detrimento da feita con agua, aforro en fontes, utilización de plantas 

con pouco consumo hídrico), como nas particulares (achamos insustentábel a construción, por 
exemplo, de piscinas privadas en bloques de vivendas).  

 

1.2.4. Espazos verdes 

 
   A perda de biodiversidade no País é, xunto á mudanza climática, unha das manifestacións 

máis claras da crise ambiental global producida polo actual modelo de desenvolvemento. A 

Galiza non é allea ao proceso: a nosa biodiversidade empobrécese aceleradamente debido, sobre 
todo, ao modelo de capitalismo dependente en que estamos encadrados: un capitalismo de 

rapina que desde o nacionalismo se ten definido historicamente como colonial.  

 

   A pesar do carácter estrutural desta situación, as institucións públicas son ferramentas que 
poden ter posicións activas en defensa da Terra. As administracións locais carecen de 



competencias amplas no actual ordenamento legal español, pero dispoñen de influencia en 

múltiplos temas relativos á protección da biodiversidade e poden axir ao servizo do poder 

empresarial ou convertérense en axentes da loita ambiental. Parece evidente sen embargo que, 
no noso termo municipal, acontece historicamente máis do primeiro que do segundo. 

 

Propostas 

 

● Criación de espazos naturais protexidos municipais para preservar os de maior interés 

ecolóxico e paisaxístico. A figura legal de Espazo natural de interés local está prevista na lei 

autonómica 9/2001 de Conservación da Natureza e é utilizábel neste sentido. 
 

● Regular a meio dunha ordenanza municipal o uso de viaturas motorizadas no meio natural, 

que hoxe está a supor considerábeis danos ambientais, nomeadamente no caso de quads, motos 
e todoterreos como se pode observar en certas áreas do Pedroso. 

 

• A nosa proposta é sanear un espazo natural agonizante, como un exemplo de recurso natural e 
vida dentro da cidade. As Brañas deben ser As Brañas, recuperar o máximo posíbel do seu 

espazo proprio, eliminar as edificacións agresivas e o “feismo” e descontaminar na íntegra o 

ecosistema para que volte a súa biodiversidade característica. Promover a mantenza da 

actividade labrega sustentábel e que a veciñanza teña oportunidade de coñecer e participar desta 
alfaia ambiental que temos á porta da nosa casa. 

 

• Aumento das zonas verdes e da súa biodiversidade, evitando o “modelo campo de golfe”. 
 

• Plantación de mato e vexetación autóctona por se tratar de especies máis adaptadas ao clima 

que precisan menos agua. 

 
• Criación dun Patronato que xira os espazos verdes municipais, no cal teñan cabida os 

movementos sociais, a fin de potenciar a rede de corredores ecolóxicos. 

 

1.2.5. Áreas de interés natural 

 

   O Concello de Compostela debe facer a súa achega na xestión ecolóxica e socialmente 
sustentábel dos montes do termo municipal e á loita contra os incendios, especialmente nas 

zonas declaradas pola Consellaria de Meio Rural como “de alto risco”. Sen embargo, en xeral, 

pouco se ten avanzado neste sentido e muito para favorecer os incendios e agravar os seus 

efeitos, por exemplo, permitindo ou favorecendo a desorde urbanística que aumentou a interface 
urbano florestal, descuidando a prevención ou xerindo brigadas de extinción pouco eficaces. O 

complexo desafio da prevención e extinción dos lumes requer un compromiso da administración 

local maior que o actual.  
 

   Para a Candidatura do Povo son 4 os eixos básicos da estratexia de loita contra os incendios: 

estudo da causalidade e neutralización dos intereses económicos existentes detrás do incendio 
dos nosos montes, prevención, mellora da extinción e xestión sustentábel do monte. En todas 

estas áreas, a administración debe xogar as súas cartas.  

 

• Oposición ao proxecto das Brañas de Sar e sometemento previo ao proceso de Avaliación 
Ambiental Estratéxica (AAE) que estipula a lei vixente e o Concello de Compostela iludiu con 

unha armadilla legal: o PGOM foi eximido da avaliación debido a unha disposición transitoria e 

incluindo a condición de que cada plano parcial fose submetido á AAE individualmente. 
Ademáis, artellou a isención da AAE para as Brañas de Sar baseada en que todos os PGOM, por 

lei, levan unha AAE de conxunto. Declaración das Brañas de Sar como Zona de Protección 

Especial (ZEE) xunto ás carballeiras e soutos de Verdia e os bosques de ribeira do rio Tambre. 

 



• Aplicar un Plano Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Florestais dacordo 

coa Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios florestais de Galiza. 

 
• Adoptar medidas de prevención nos terreos de propiedade municipal e velar pola criación de 

faixas de protección arredor de núcleos de poboación, gasolineira, etc., executándoas de xeito 

subsidiario cando for necesario. 
 

• Estimular a xestión sustentábel do monte desenvolvendo unha xestión modélica en montes 

de propiedade municipal ou concedendo axudas a propietarios privados para a plantación de 

árbores autóctonas e a conservación de bosques de elevado interés natural. 
 

• Fomentar o cuidado do monte a través de accións de educación ambiental en centros de 

ensino e no tecido asociativo local (veciñais, culturais, desportivas, etc.). 
 

• Fomentar que o termo municipal sexa declarado Zona Florestal. 

 
• Criar un rexisto de Áreas de Intervención Ambiental e promoción da súa conservación e uso 

social. 

 

1.2.6. Mobilidade e transporte 
 

   O transporte motorizado medrou de xeito exponencial nestas dúas décadas, sobre todo, no 
eido urbano e comarcal, converténdose nun problema de primeira magnitude que así é 

identificado pola veciñanza cando aponta a tránsito rodado como un dos principais problemas 

de Compostela.  
 

   Este incremento do transporte ten causas diversas, sendo unha das principais a mudanza do 

modelo de planificación urbana, que pasou da cidade compacta tradicional á cidade difusa, 

baseada en urbanizacións e actuacións construtivas inconexas, desbordando os límites 
municipais, integrando vilas e aldeas como “bairros dormitorio” e acrecentando o número de 

desprazamentos: o número de quilómetros realizados por dia duplicouse en Galiza nestes 30 

anos, pasando de 17 a 35 km/dia. Ademáis, a pesar de que se están comezando a implantar 
Planos Comarcais de Transporte Metropolitano, a oferta de transporte colectivo é en xeral 

deficiente. 

 
   A renuncia a xerir a demanda e a aposta polas grandes infraestruturas viarias enfocadas ao 

tránsito rodado (circunvalacións, soterramentos, múltiplos carrís, novas estradas, etc.) facilita 

temporalmente a circulación, animando así a empregar máis o carro ata o punto de que a via fica 

de novo colapsada en pouco tempo, situación á que as administracións respostan con máis 
infraestruturas que alimentan esta espiral destrutiva e irracional. 

 

   O actual modelo de transporte é o principal xerador de contaminación atmosférica, acústica e 
visual no ámbito urbano. Ocupa o 70% do espazo da rúa, marxina as persoas que non teñen 

aceso ao automóbil ou ven divididos os seus bairros por grandes infraestruturas, como acontece 

no Castiñeiriño. Este modelo favorece os acidentes e dispara a contribución do transporte á 
mudanza climática. De 1990 e 2004, as emisións galegas de gases de efeito invernadeiro do 

transporte por estrada duplicáronse. Perto de 40% das emisións destes gases teñen lugar no noso 

país baixo pautas de condución urbana. 

 
   A xestión da mobilidade e dos transportes segue orfa de planificación a longo prazo feita da 

óptica da sustentabilidade e integrada nun proxecto global de cidade. Aínda non temos planos 

de mobilidade urbana sustentábel que, en coordenación coas políticas urbanísticas, de 
infraestruturas e transporte, deberian permitir alcanzarmos unha mobilidade menos impactante e 

importantes gaños para a saúde e o benestar da veciñanza de Compostela. Neste punto, a 

Candidatura do Povo fai as seguintes propostas práticas: 



 

• Desenvolver, con participación social real, un Plano Comarcal de Mobilidade Sustentábel, 

que reoriente as prioridades de investemento que favorecen o uso do carro privado e reduza o 
número de veículos en circulación a través dunha dupla estratexia: disuadir do uso do carro e 

facilitar o emprego de medios sustentábeis, delimitando as áreas proibidas aos carros, limitando 

efectivamente a velocidade, criando “áreas 30”, restrinxindo o estacionamento e impondo unha 
moratoria na construción de novos aparcadoiros nos centros urbanos. Alén disto, propomos 

facer un estudo da instauración de portaxes urbanas, criar zonas e itinerarios peonais, potenciar 

o transporte público colectivo (carrís bus, rúas de uso exclusivo, aumento de frecuencias e 

ampliación de horarios, servizos nocturnos locais e comarcais, implantación de billete ou a 
demanda ao Estado da criación de servizos ferroviarios de proximidade. 

 

• Impulsar un Plano Director da Bicicleta que defina prazos e orzamentos para criar unha rede 
de itinerarios ciclistas con sinalización adecuada e infraestruturas de estacionamento seguras 

nos edificios públicos, aparcadoiros e centros de interés locais. Ademáis, impulsará campañas 

de promoción do uso da bicicleta. 
 

• Substituír paulatinamente a actual frota de autocarros por modelos dotados de plataformas 

axeitadas para as persoas con discapacidades, carriños de crianzas e a posibilidade de 

transportar bicicletas, que usen enerxias alternativas e reduzan a contaminación. 
 

• Promover entre @s traballador@s municipais e nas viaxes oficiais o uso de modos de 

transporte de baixo impacto ambiental. 
 

• Mellorar a calidade do ar: estabelecer estacións de medición da contaminación, informar á 

poboación dos níveis de contaminación e fixar planos de redución das emisións de obrigado 

cumpremento se for preciso. 
 

• Criación dun órgano consultor participativo sobre mobilidade aberto a entidades 

ambientalistas e populares con capacidade de incidir en materia de mobilidade. 
 

• Ampliar e sinalizar adecuadamente os estacionamentos disuasorios de Salgueiriños e A 

Choupana, que poden desconxestionar o tránsito que obtura o centro urbano e integralos nun 
cinturón de parques urbanos periféricos a fin de reducir o impacto visual. Os usuarios e usuarias 

abonarian un custo que axudase á manutención dunhas instalacións ligadas co resto da cidade 

por medio de transporte público. 

 
• Garantir o aceso público e gratuito aos estacionamentos en zonas hospitalares especialmente 

para os familiares de persoas ingresadas. 

 
• Paralisar a privatización da xestión de multas e zonas azuis. 

 

• Reverter a xestión da rede de autocarros urbanos do privado para o público para garantir a súa 
calidade, mellorar a frecuencia e incrementar o número de liñas, con percursos perifèricos que 

conecten os bairros entre si e percursos radiais, que conecten bairros e parroquias co centro. 

Reducir o custo do transporte municipal para xovens, desempregad@s e xente maior. Os 

descontos actuais son insuficientes. Fai falta, pois, criar novos abonos que teñan conta do uso 
real do transporte público. 

 

• Redución de impostos municipais para usuari@s de bicicleta. 
 

• Criar un eixo central de carril bíci con conexións radiais completas. Desenvolver campañas de 

sensibilización para o uso da bicicleta. Separar os carris bíci das vias de tránsito de automóbeis, 

colocando beirarrúas ou mediante barreiras arquitectónicas para evitar acidentes. 
 



• Instaurar o cartón d@ ciclista co cal a Concellaria disporia dunha base de dados de usuari@s 

da bicicleta. Este documento incluirá un seguro obrigatorio e dereito a descontos en bicicletas e 

acdesorios. 
 

• Elaborar un plano de acesibilidade de Compostela de forma paritaria entre Urbanismo e un/ha 

representante da cada unha das entidades en defensa dos dereitos das persoas con mobilidade 
reducida interesadas en participar (discapacitad@s, persoas maiores, etc.). 

 

• Compromiso por parte do goberno local na formulación ao Estado de demandas para a mellora 

da rede ferroviaria e a conexión da cidade co resto de Galiza. 
 

1.2.7. Medidas animalísticas 
 

   A nosa especie maltrata a miúdo as demáis especies animais utilizándoas como obxectos: a 

matanza como diversión, o encerramento para a observación, os experimentos innecesarios, a 
tortura pública e institucionalizada, a utilización da pel no mercado de bens de luxo, o 

abandono, etc.  Os animais non humanos son seres vivos con necesidades, sentimentos e 

capacidade de dor, non obxectos de desfrute. 
 

   Partindo da premisa de que non temos dereito a facer sofrer innecesariamente outros seres 

vivos, nen a os extinguir, urxe recoñecermos determinados dereitos aos animais non humanos. 

A administración local debe evitar calquer actividade de maltrato e desligarse de calquer apoio a 
festas como as touradas. Por parte da Candidatura do Povo facemos as seguintes propostas a 

respecto desta cuestión:  

 
• Eliminar dos orzamentos municipais calquera partilla económica relacionada co maltrato dos 

animais, como a celebración de touradas, a organización de festas que inclúan o maltrato de 

animais, etc 

 
• Estabelecer sistemas de recollida de animais domésticos abandonados e instalacións para a súa 

mantenza e procurar a colaboración con organizacións de protección animal. 

 
• Denegar autorizacións municipais a actividades que maltraten aos animais, como circos con 

animais, granxas de animais silvestres con fins peleteiros, etc. 

 
• Controlar con eficiencia o censo de animais domésticos e sancionar aos infractores contra a 

hixiene pública (feces nos paseos, maus tratos, abandono, etc.) habilitando zonas para as 

necesidades das mascotes en espazos livres. 

 

1.2.8. Agricultura e granxas ecolóxicas 

 

   Os organismos manipulados xeneticamente, coñecidos como transxénicos, entraron na UE en 
1997 e comezaron a se cultivar no Estado en 1998. O proceso de criación de OGM está rodeado 

de incertidumes que anunciam multitutde de efeitos imprevistos. O seu emprego na agricultura e 

a alimentación supón riscos imanexábeis para a saúde, o medio e a seguranza alimentar. O 
balanzo da súa introdución é negativo, comprobándose que xeran unha crecente dependencia 

agrícola en sementes patentadas e produtos químicos agresivos e tóxicos que implican riscos 

sanitarios. Así, á vista do noso dereito soberano a protexermos as nosas economias locais, o 

noso medio e a saúde dos galegos e galegas, a Candidatura do Povo propón no seu Programa 
Municipal: 

 

• Declarar o termo municipal como Zona Libre de Transxénicos, facendo pública a oposición ao 
cultivo de variedades manipuladas xeneticamente e aos alimentos transxénicos. O Concello 

informará @s labreg@s dos riscos e incertidumes do emprego dos OGM. Protección do 

patrimonio biolóxico e cultural local. 



 

• Garantir que nos estabelecementos dependentes do Concello non se expendan ou sirvan 

comidas ou bebidas con ingredientes derivados de OGM. 
 

• Estabelecer as disposicións necesarias para declarar como actividade insalubre e nociva non 

autorizábel as probas de campo con sementes manipuladas xeneticamente ou calquer outra 
liberación intencionada de OGM con fins experimentais. 

 

• Declarar a sementeira de variedades comerciais de sementes transxénicas actividade insalubre, 

nociva e sometida ás obrigas xenéricas previstas en aplicación e desenvolvemento do 
Regulamento 2414/1961. 

 

• Potenciar a agricultura ecolóxica dedicando o Mercado Municipal ou parte significativa deste 
á venda de produtos ecolóxicos. Potenciando o Mercado de entre Lusco e Fusco. 

 

1.2.9. Outras medidas para potenciar a sustentabilidade urbana 
 

• Concentrar a instalación de antenas de telefonia móbil en polígonos a un mínimo de 1000 

metros das vivendas. 

 
• Evitar que o mobiliario urbano se constrúa con madeira tropical. Declarar moratoria para a 

comercialización e exibición de especies de fauna protexida e exótica. 

 
• Criar unha normativa reguladora da publicidade urbana en especial a que se deposita nos 

buzóns particulares. 

 

• Declarar Compostela municipio desnuclearizado e activo na loita contra a construción de 
vertedeiros nucleares en territorio nacional. 

 

 

2. ECONOMIA E XUSTIZA SOCIAL 

Construindo políticas para a igualdade 

 
   Da Candidatura do Povo defendemos a transformación radical da orde actual como via para 

rematar coas desigualdades xeradas por un sistema socioeconómico, o capitalismo global, cada 

vez máis agresivo, que precisa da pauperización masiva da sociedade para manter a 

acumulación de capital en mans minoritarias. Simultaneamente, a desigualdade de xénero, a 
discriminación por lugar de procedencia, a invisibilización d@s maiores, a precariedade laboral 

da xente xoven, etc. nacen ou foméntanse baixo o guardachuvas da desigualdade económica coa 

promoción do individualismo e a competitividade e contra a solidariedade e a cooperación. 
 

   Somos conscientes de que a desigualdade non se solucionará desde o ámbito municipal 

porque responde a factores estruturais e esixe, portanto, mudanzas tamén estruturais. Con todo, 
achamos que políticas municipais honestas e comprometidas poden debilitar as causas da 

desigualdade e a explotación e evitar a redución da política a unha aplicación de paliativos e 

remedios parciais aos seus efeitos. 

 
   Desde o Concello é necesario promover verdadeiras políticas públicas de transformación para 

conseguir a extensión dun conceito radical da democracia, non só á esfera dos dereitos civis e 

políticos, senón tamén á das relacións sociais e a vida económica. É necesaria unha acción 
colectiva de transformación que remate coa mercantilización do social para garantir o 

recoñecemento de dereitos á cidadania e o aceso universal aos bens e servizos imprescindíbeis. 

 

   Desde esta perspectiva social, é hora de que o Concello sexa peza activa no combate do actual 
sistema neoliberal baseado no máximo gaño a conta dos dereitos e necesidades das persoas. A 



Candidatura do Povo aposta por un modelo que fomente a participación social frente ao 

ideario neoliberal que cede o espazo urbano ao mercado en detrimento dos servizos públicos. 

Fai falta retomar a noción revolucionaria de cidadania como suxeito activo de dereitos e deveres 
na sociedade. Urxe ir a avanzos cuantitativos, isto é, programas universais de benestar social, 

tributación progresiva, políticas macroeconómicas para criar condicións de plena ocupación, un 

sector público sólido e unha proporción significativa de propiedade pública ou colectiva. 
 

   Neste sentido fai falta superar a actual concepción empregada polas sucesivos gobernos 

municipais que reduce a veciñanza a simples usuaria de servizos, baseando a acción municipal 

no asistencialismo cara certos colectivos en vez de encarar o reto de garantir a igualdade 
efectiva de veciños e veciñas, deixando de tratarnos como utentes ou persoas tratadas, para 

situar a veciñanza como suxeito de dereitos alén da idade, a clase, o xénero ou a procedencia. 

 

2.1. Propostas de economia social 

 

2.1.1. Medidas urxentes contra as deslocalizacións  
 

• Compromiso municipal coa estratexia industrial centrada no desenvolvemento endóxeno, isto 

é, con capacidade de xerar tecido industrial local dinámico, baseado nas potencialidades 

proprias do noso territorio e ligado á criación de ocupación de calidade. Compostela non pode 
ser un povo suxeito á estratexia unilateral do Capital onde se implanten negocios volátis que 

hoxe están aqui e amañá desaparecen deixando un rasto de desocupación, evasión fiscal e 

destrución do tecido social e económico. 
 

• Fomentar a participación activa das organizacións sociais e sindicais capaces de identificar 

prioridades, potenciais e dificuldades nos diferentes ámbitos de decisión. 

 
• O Concello de Compostela só concederá axudas e cederá o uso de solo público a empresas que 

se instauren con compromiso de continuidade na actividade e sobre condicións sociolaborais 

inalterábeis en prexuízo d@s traballador@s. O incumprimento do compromiso implicará 
indenizacións empresariais á corporación e o cadro de persoal de traballadores suficientemente 

elevadas para xerar un efeito disuasorio contra este tipo de práticas. 

 
• Asunción por parte da corporación municipal dun papel activo na defensa dos traballadores e 

traballadoras, tanto na permanencia de actividades industriais susceptíbeis de deslocalización 

como na proibición do encerramento e a deslocalización de empresas rendábeis. A corporación 

municipal deixará patente o apoio aos Comités de Empresa afectados e analisará e apoiará vias 
alternativas de continuación da actividade industrial que conten coa participación activa das 

persoas traballadoras. 

 

2.1.2. Apoio ao cooperativismo e a economia social  

 

• Priorización de cooperativas e formas organizativas de economia social a través da preferencia 
na obtención de axudas, cesión de locais e subcontratación de servizos para o ente local. 

 

• Publicidade gratuita nos meios de comunicación do Concello (web, revista, etc.) e presenza 

preferente en feiras, encontros, etc. organizados pola corporación municipal. 
 

• Accións para estimular o comercio xusto e o compromiso social do sector comercio. 

 
• Criación dunha empresa pública municipal para a recuperación, alargamento e xestión da rede 

de sanitarios públicos da cidade. 

 

 
 



2.1.3. Tecido comercial e mercados 

 

• Articulación de medidas para preservar o tecido comercial compostelano nos bairros frente á 
apertura de superficies comerciais con políticas de mercado agresivas e desrespectuosas dos 

dereitos d@s consumidor@s e traballador@s, como son os casos das transnacionais Alcampo e  

Carrefour, de próximo asentamento no noso termo municipal. 
 

• Potenciar os mercados municipais e o consumo de produtos frescos, preservando a calidade 

destes, a relación de proximidade entre vendedor@s, consumidor@s e produtor@s, a 

permanencia de condicións ótimas de traballo, condutas alimentares saudábeis e unha rede de 
mercados integrada nun modelo de cidade compacta. 

 

2.1.4. Compromiso coa estabilidade e os dereitos dos traballadores e traballadoras 

 

   O marco xurídico-político actual tende a unha centralización crecente do poder económico e 

das cuestións relativas ao mercado laboral, á vez que posibilita procesos involutivos nas 
condicións sociolaborais de traballadores e traballadoras. Esta evidencia non é óbice para 

admitir que, desde as institucións locais, é factíbel adoptar medidas e aplicar políticas que 

avancen na mellora das condicións laborais da clase traballadora. Da Candidatura do Povo 

consideramos que, dentro do actual marco legal, é posíbel implementar cinco políticas 
contrarias á agudización da explotación laboral: 

 

• Liquidar a temporalidade na contratación da administración local, respectar os dereitos 
sociolaborais como a revisión salarial e o dereito á promoción, activar mecanismos de 

discriminación positiva para as traballadoras, ampliar a acción social a que ten dereito o persoal 

municipal, etc. 

 
• Esixir o compromiso cos dereitos dos traballadores e traballadoras ás empresas ás que se 

subcontraten servizos que non poda efectuar o Concello e ás empresas ás que se oferecen 

concesións ou concursos, esixindo como primeira condición a cumprir para se presentar ao 
concurso ou licitación a asinatura do anterior compromiso. 

 

• Criación dunha carteira de traballo para moz@s que desde perspectivas sociais e sen ánimo de 
lucro poña en contacto xovens con empresas que procuran persoal, evitando a participación de 

intermediarios (ETT) que extraen comisións do normalmente escaso salario xuvenil. O Concello 

traballará para erradicar as ETTs de Compostela. 

 
• Aumentar a oferta e calidade das ferramentas de asesoramento laboral aos e ás xovens e facer 

unha difusión  real. 

 
• Fiscalizar o dereito a participar en eleccións sindicais, dado que hoxe, se ben existe na teoria, é 

vulnerado sistematicamente na prática, imposibilitando que xovens con contratos temporais 

participen e defendan os seus dereitos nas empresas. 
 

2.1.5. Renda Básica 

 

• Activación de mecanismos que, progresivamente, acheguen os programas actuais de 
intervención social insuficientes, estigmatizadores e vexatorios a unha proposta como a Renda 

Básica orientada á restitución da dignidade persoal. A Renda Básica é o dereito individual a 

perceber a cantidade de recursos que garanta a cobertura do mínimo para viver. Concederiase a 
veciños e veciñas residentes en Compostela, de forma individual, universal e incondicional. 

 

• Promoción da Renda Básica e consideración de todo traballo como criador de riqueza e non só 

o remunerado. Un exemplo son as donas de casa cuxa reivindicación debe ser asumida nas 
medidas económicas e sociais aplicadas. 



 

• Realización dun estudo de implementación da Renda Básica en Compostela que, a partir de 

analisar as fontes orzamentares e a posíbel refundición das prestacións existentes, elabore un 
programa de aceso a esta partindo dos colectivos máis necesitados para incorporar, na medida 

do posíbel, e progresivamente, novos colectivos á súa percepción. A elaboración da proposta de 

implementación da Renda Básica implica unha procura decidida do benestar da veciñanza para 
alén de propostas parciais, insuficientes e lexitimadoras da desigualdade social. 

 

2.2. Políticas sociais municipais 

 

2.2.1. Accións pola dignidade e a xustiza social 

 

• Construción e xestión pública de albergues para transeúntes. Hoxe só existe un albergue para 
persoas sen fogar (Xoán XXIII) en propiedade dos franciscanos e de xestión privada a pesar de 

receber fundos públicos. Neste centro as persoas teñen límite de uso de sete noites mensais. A 

súa insuficiencia é gritante como evidencia o aumento do número de persoas que están a durmir 
na rúa nas súas proximidades desde o inicio da crise. 

 

• Compromiso de non privatización de servizos sociais e mantenza das condicións laborais 

dignas que garantan a estabilidade do sector. A maioria dos “recursos humanos” que hoxe 
existen nos servizos sociais municipais son temporais. Ademáis, a rátio non é proporcional á 

poboación e necesidades sociais. Achamos fundamental destinar máis recursos económicos aos 

servizos sociais e inverter o recurte de orzamentos á que está submetida esta área.  
 

• Dotación de profisionais ás equipas de atención primaria, contribuindo á súa diversificación e 

carácter interdisciplinar (educador@s sociais, psicológ@s, advogad@s, etc.). 

 
• Consolidación dos postos de traballo de nova criación para a mellora dos servizos sociais 

dentro da estratexia xeral que evite a súa externalización como aconteceu nos casos de atención 

domiciliária, Programa de Dinamización Social do Urbana Norte, etc. Política de colaboración 
municipal na defensa de dereitos sociolaborais e condicións de xornada e salariais axeitadas. 

 

• Aumento da rede de equipamentos sociais: centros de dia para persoas maiores, centros de 
atención á infancia, casas de acollida á infancia, vivenda para urxencias sociais, etc. Situacións 

como a da escola infantil do Parlamento danse demasiado a miúdo na nosa cidade, existindo 

estruturas paralisadas e en deterioración por mala xestión mentres non se dá resposta ás 

necesidades dos veciños e veciñas.   
 

• Promoción do desenvolvemento comunitario facilitando espazos e ferramentas así como 

dinamizadores/as comunitarias para a coordenación dos axentes sociais locais garantindo a 
participación activa da veciñanza na tomada de decisións para coñecer as necesidades sociais da 

comunidade, tanto exprimidas como ocultas, en  vivenda, saúde, educación, etc. Actualmente 

existen locais sociais encerrados que dependen da vontade da veciñanza para levar a cabo 
trámites burocraticos que obstaculizan a xestión de actividades, obradoiros, etc. 

 

• Promoción de políticas de axuda obxectiva que oferezan as ferramentas necesarias (formación 

laboral, orientación, etc.) para alén da axuda de subsistencia que imposibilita á persoa liberarse 
da precariedade. Asumir que as persoas son suxeitos de dereitos que utilizan os servizos 

públicos, contando coa información dos procesos a seguir, ante as resolucións administrativas 

que executen decisións sobre o seu futuro persoal e familiar. 
 

• Aposta polos planos integrais ou comunitarios para incidir de maneira global sobre os 

problemas de toda a comunidade. 

 



• Empréstimos de apoio ás entidades sen ánimo de lucro sen que supoña relevar o Concello das 

súas responsabilidades. As entidades privadas complementarán, e non substituirán, o sistema 

básico de asistencia social. 
 

• Potenciación do traballo en rede entre persoas, entidades e servizos públicos que interveñen 

sobre os mesmos colectivos para garantir o apoio integral ás persoas que o precisan. A carencia 
de coordenación é consecuencia da fragmentación de servizos provocada pola privatización e a 

sustitución competencial mencionada, que producen carencia de información entre servizos e, 

incluso, rivalidades entre estes en vez de traballar nunha mesma dirección en benefício das 

persoas que precisan apoio. 
 

2.2.2. Mellora dos servizos sociais municipais 

 
• Consolidación das equipas de atención social primaria con profisionais cualificados que 

entendan o traballo comunitario en equipa como única forma para abordar as problemáticas 

sociais. Aumento de recursos económicos para @s profisionais de servizos sociais organizaren 
o combate contra a desigualdade e a “exclusión social”. 

 

• Aumento de dotacións dos servizos de atención domiciliaria con suficiente dotación horaria 

para poder dar boa atención á xente maior e familias na vida cotidiana. A bonificación das taxas 
por prestación de servizos debe contribuir para garantir a universalidade do servizo. 

 

• Esixencia dos equipamentos sociais necesarios, anticipándose ás necesidades emerxentes e de 
medio e longo prazo: centros de dia para xente maior, andares asistidos, lares residenciais de 

estadia temporal e permanente, centros abertos para infancia en risco, guardarias, vivendas para 

urxencias sociais, etc. 

 

2.2.3. Imigración 

 

• Fixación de obxectivos de acomodación en sentido bidireccional para a imigración que 
abandona o seu lugar de orixen e para a sociedade de acollida que enfrenta novas dimensións da 

desigualdade, a precariedade e a exclusión, centrando a actuación municipal no espazo de 

recepción da imigración, que se incorpora nunha sociedade con tensións socioeconómicas. 
 

• Criación do Observatorio de Non Discriminación en coordenación cos colexios profisionais e 

outros entes implicados para atender os homes e mulleres vítimas de discriminación por razón 

de discapacidade, etnia, xénero, orientación sexual, idade ou calquer outro motivo incompatíbel 
coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 

• Asunción de máis capacidade de intervención municipal no mercado imobiliario local coa 
promoción de vivenda social de aluguer e a criación de vivenda de acollida temporal con 

funcións de aval e mediación para garantir o aceso á vivenda de tod@s, así como a criación de 

mecanismos de denuncia e control das situacións de abuso ou indefensión. 
 

• A administración local garantirá o aceso aos recursos e prestacións sociais oferecendo servizos 

proprios de acollida e información ás persoas recén chegadas. 

 
• Articulación de mecanismos para a denuncia da economia sumerxida e os abusos laborais a 

traballador@s sen papeis, oferecendo asesoramento legal e sociolaboral ás vítimas destes. 

Impulso de políticas municipais de inserción laboral e formación que faciliten a criación de 
itinerarios laborais alternativos. 

 

• Envolvemento do municipio na partilla do alunado e os recursos educativos para impedir a 

consolidación de diferenzas de estatus entre as escolas. Favorecer a actuación das AMPA como 



axentes de integración no ámbito escolar. Definir proxectos de traballo en rede que inclúan a 

escola, o tempo de lecer, espazos de participación comunitaria e educación de adultos. 

 
• Renovación dos órganos municipais para facilitar a participación da imigración na vida 

política local. Esixencia ao Estado do dereito a voto d@s imigrantes en Compostela. 

 
• Fomento de experiencias de aproximación intercultural. Asunción do compromiso municipal 

para a potenciación da lingua e a cultura galegas na comunidade imigrada. 

 

• Deseño dun plano comunitario para o tratamento transversal da imigración en todas as áreas 
municipais, xunto a outras variantes como xénero, idade, mobilidade, etc. 

 

2.2.4. Mocidade  

 

   A mocidade de Compostela constitúe un sector social especialmente punido nas súas 

condicións sociolaborais pola debilidade do tecido produtivo local, a terciarización económica e 
a aposta institucional e privada pola estratexia da turistificación da cidade. Esta situación, que se 

caracteriza por altos índices de desemprego, temporalidade, xornadas prolongadas, vulneración 

de dereitos sindicais, reaparición da emigración como alternativa, salarios miserábeis que 

dificultan ou frustran a posibilidade da independencia persoal, etc. ameaza con agudizarse nos 
próximos anos coas políticas sociolaborais e de privatización de servizos sociais implementadas 

desde Madrid. 

 
   A este respecto, as autoridades municipais xogaron sempre á carta dunha Política Xuvenil 

concebida como aplicación para a galeria dunha bateria de medidas cosméticas incapaces pola 

súa propria natureza de mutar as causas estruturais desta situación. Da Candidatura do Povo 

entendemos como unha fraude á mocidade calquer concepción da política xuvenil que se 
desentenda de factores estruturais e limite a súa actuación ao fomento de “actividades xuvenis” 

que, no caso de millares de moz@s, deixan sen abordar as raices da dependencia económica, a 

explotación laboral e a carencia de perspectivas de construción dun proxecto vital proprio. 
 

   O resultado, como era de esperar, é o fomento da dependencia da família que axe como 

colchón da inxustiza social, a infantilización, a desmobilización da mocidade e a imposición de 
entrabes que dificultan seriamente o desenvolvemento persoal. Neste sentido, achamos que só 

un compromiso real e radical do Concello con políticas sociais transversais –vivenda, mercado 

laboral, educación, etc. como as perfiladas neste programa pode contribuir para paliar a 

situación descrita. Así, para alén das medidas recollidas en outros puntos do programa 
municipal, propomos sete medidas específicas: 

 

• Elaboración dun Plano Local de Xuventude, de carácter integral, que defina o conxunto de 
necesidades socioeconómicas, educativas, culturais e de traballo e lecer das e dos mozos. A 

elaboración e aprobación deste plano esixirá o estabelecemento de canais de participación real 

da mocidade, organizada ou non, tendo este carácter vinculante para as institucións locais. 
 

• A cámara municipal estabelecerá en colaboración con entidades públicas e privadas liñas de 

financiamento de iniciativas de cooperativismo e autoemprego xuvenil. 

 
• Estudo por parte da cámara municipal da criación dunha bolsa de alugueiro especificamente 

dirixida á mocidade. 

 
• Promoción de políticas xuvenis coa participación da mocidade na súa definición, superando o 

modelo actual que institucionaliza o movemento xuvenil converténdoo en consumidor ou 

espectador pasivo da xestión municipal. 

 



• Promoción de espazos para xovens (facilidades para aceso a equipas informáticas, material de 

escritorio, equipas audiovisuais, etc.) tanto de titularidade municipal como privada sempre que 

sexa un espazo aberto á admisión da veciñanza con independencia do título xurídico con que se 
ocupa o espazo (arrendamento, ocupación de facto ou propiedade). 

 

• Cesamento de medidas represivas contra a xuventude por parte da administración local. O 
Concello debe desligarse da política de sancións pecuniarias e xudicialización que aplica contra 

o movemento xuvenil local.  

 

• Oferecemento de asesoramento legal gratuito á mocidade por parte da administración 
municipal en casos de despedimento, represión sindical, vulneración de dereitos sociolaborais, 

impagamento de salarios, etc. 

 

2.2.5. Xente maior. Atención ás necesidades e recoñecemento social 

 

• Comprender o que implica a situación da dependencia é un reto esencial en termos de xustiza 
social. A urbanización e mercantilización da nosa sociedade fixo que as atencións e cuidados 

relativos á dependencia se mercantilizasen progresivamente ou fixesen recair nas famílias –

especialmente, nas mulleres, dando por suposto que a cidadania só está constituida por famílias. 

A dependencia tamén é responsabilidade do Estado se entendemos que a cidadania está formada 
por indivíduos. 

 

• Reclamación da transferencia de competencias aos municipios en materia de políticas para a 
xente maior. Compostela está desbordada a nivel de axuda social neste aspecto. 

 

• Incremento dos servizos de asistencia a este colectivo de persoas que con frecuencia son as 

que padecem grandes problemas de axuda social. O índice de doenzas, perda de faculdades 
mentais ou físicas, redución drástica dos recursos económicos, perda de compañeir@s de vida, 

abandono, etc. fan da xente maior un colectivo sensíbel e precisado de axuda social. Con 

frecuencia, ante a incapacidade da propria atención ou da colaboración familiar recúrrese ás 
residencias de terceira idade. 

 

• O Concello reclamará ante a Xunta da Galiza un aumento de prazas nas residencias públicas 
actualmente desbordadas. 

 

• Medidas contra o abandono da xente maior sendo conscientes de que é unha realidade 

dramática para persoas que chegan a vivir en condicións de miseria. P. ex., a través de persoas 
que asistan e acompañen a@s maiores que requiran o servizo e traballadores familiares para 

colaborar e solucionar necesidades diarias.  

 
• Sustituir as colaboracións económicas por servizos directos, p. ex., médic@s, asistencia 

domiciliaria, enfermeir@s e praticantes e ofertar directamente este servizo sen recorrer a 

servizos privados de maior custo. 
 

• Accións de revalorización e promoción da vellez como fonte de sabedoria, experiencia e 

coñecemento histórico. 

 
• Promoción de políticas de dignificación e apoio social á xente maior que debe aplicar o sector 

público e se poden apoiar na experiencia de outros axentes de dinamización social que traballan 

neste campo. A complementariedade non pode implicar subsidiariedade no servizo. 
 

2.2.6. Políticas de xénero 

 

• É insuficiente manter un discurso politicamente correcto sobre a igualdade e os dereitos das 
mulleres. Cumpre emprender políticas valentes e activas. Dunha banda, onde se fixan as 



prioridades reais dun goberno de esquerda: os orzamentos municipais, para levar a termo 

políticas de xénero con maiúsculas. Doutra, con vontade política que articule desde a 

Concellaria da Muller directrices de traballo con vocación de permanencia e transversalidade, 
deixando de chegar tarde á cita co compromiso pola emancipación das mulleres. Cumpre 

retomar a idea de que “o persoal é político”. 

 
• Duplicación da partida dedicada a políticas de xénero nos actuais orzamentos municipais de 

Compostela. Descentralización dos puntos de información e atención ás mulleres a todos os 

bairros da cidade en vez de contar cun só. 

 
• Realización dunha auditoria de xénero sobre a presenza feminina nos ámbitos sociolaborais 

incluído o organigrama do Concello e empresas que se presentan a concursos e licitacións para 

detectar a existencia do teito de vidro que imposibilita ás mulleres chegar a lugares de dirección 
e por en marcha medidas correctivas eficaces. 

 

• Criación do Escritorio Antidiscriminación nunha Concellaria de Dereitos Civis que preste 
atención multidisciplinar (xurídica, psicolóxica, social, etc.) a homes e mulleres que viven 

situacións de discriminación por razón de xénero, orientación sexual, idade, discapacidade, etnia 

ou procedencia. 

 
• Mellora do seguemento de casos de violencia contra as mulleres. Medidas simultâneas de 

reabilitación dos agresores e itinerarios de inclusión social para as mulleres en situación de 

represión penal ou administrativa. 
 

• Elaboración de estudos sobre a implantación da Renda Básica e a retribución salarial 

baremada para donas de casa e viúvas, como alternativa á mentira da conciliación laboral e 

familiar que non é realmente posíbel e, cando se fai, recai nas costas dunha muller que renuncia 
a parte da súa vida. 

 

• Medios de asistencia ás traballadoras sexuais para estabelecer outros itinerarios laborais e unha 
cobertura sanitaria e social digna. 

 

• Entrega aos medios informativos públicos e privados dun libro de estilo sobre o trato 
respectoso da imaxe e conceito das mulleres, denunciando a linguaxe sexista e os estereotipos. 

 

• Foros de Mulleres en cada bairro onde as estas podan debater e achegar propostas de ación 

municipal, asemblearmente e co apoio técnico da Concellaria. 
 

• Celebración do I Congreso das Mulleres de Compostela como primeiro espazo vertebrador da 

realidade da muller a nivel local e comarcal. 
 

• Reformulación da Casa de Acollida demandada durante anos polo feminismo da cidade.  

 
• Potenciación da participación cidadá con redes de traballo colectivo que non se vexan 

anuladas pola administración, permitindo liberdade de acción e pensamento crítico autónomo. 

 

2.2.7. Apoio ao colectivo lésbico, gai, bisexual e transexual (LGBT) 
 

• Priorización das accións tendentes a que as persoas homosexuais, bisexuais e transexuais teñan 

un trato igualitario coas heterosexuais. 
 

• Dar información exacta e adecuada sobre orientación sexual nos ámbitos formáis (escolas, 

institutos, etc), non formais (zonas de esparexemento, etc.) e informais (medios, televisión, 

etc.). Trato igualitario, enriquecemento da educación, en todos os ámbitos e idades, co conceito 
de persoa con opcións de expresar libremente as emocións e a sexualidade. Promover accións 



para o recoñecemento institucional, público, social, na rúa e nos lares das opcións sexuais en 

calquera idade. Dar axuda ás famílias, xovens e axentes sociais para evitar a discriminación, a 

non aceptación e a ocultación da diversidade afectiva e sexual.  
 

• Apoio e colaboración coas entidades que traballan na defensa dos dereitos e o trato igualitario 

do colectivo LGBT. 
 

2.2.8. Ensino público 

 

• Cumpre unha aposta firme e decidida nun ensino galego, público, de calidade, democrático, 
laico, coeducativo e solidario que xogue un papel central no proceso de regaleguización. O 

Concello, a pesar de ter escasas competencias nesta materia, pode dar apoio incondicional á 

escola pública, uníndose ao corpo de docentes e AMPAs para reivindicar melloras nos centros. 
A Candidatura do Povo aposta decididamente pola escola pública e a súa mellora a través do 

incremento da dotación de recursos aínda que esta capacidade non sexa de competencia local. 

 
• Desvinculación da cámara municipal de calquer política de axudas, colaboracións, convenios e 

empréstimo de instalacións para as escolas concertadas e privadas da cidade.  

 

• Seguemento, avaliación e potenciación dos Consellos Municipais Escolares, dotándoos de 
maior autonomia e visibilidade social e política. 

 

• Criación dun proxecto educativo de cidade (PEC) que incorpore aos sectores máis xovens de 
Compostela no planexamento estratéxico da educación formal, non formal e informal, 

superando proxectos estéticos. Fomentar que os centros educativos comprendan contidos 

curriculares que fomenten a análise crítica da realidade que rodea @ alun@ e xeren sinerxias de 

debate e participación no centro. Cumpre asegurar a promoción do asociacionismo nos centros 
educativos, apoiando as iniciativas que surxan d@s alun@s coas infraestruturas e os servizos 

necesarios. 

 
• Esixencia dunha escolarización completa que inclúa transporte, comedor, libros, actividades 

extraescolares, etc. para todas as crianzas. Ampliación dos centros. Edificación de escolas en 

cada bairro e suficientes prazas para cubrir a demanda social. Aínda que as políticas neste eido 
dependen da Consellaria, o Concello pode traballar para reducir as ratios e ampliar as liñas e 

unidades nos centros.  

 

• Actualizar os criterios para puntuar as famílias pois obvian realidades como a das mais que 
traballan, famílias que traballan os dous membros ou famílias en que só hai un proxenitor (mais 

solteiras, viúvas, separadas, etc.). É necesario acrescentar a pontuación pol@s xéme@s e outras 

realidades que suman dificuldades á hora de compartir a vida laboral e familiar e que, por tanto, 
denem ser prioritarias no acceso ás prazas públicas.  

 

• Necesidade dun Plano Municipal específico de acollida ao alunado imigrante e culturamente 
non galego. 

 

• Investir na educación das novas xeracións, especialmente nas primeiras etapas, que é cando se 

dá o maior desenvolvemento cognitivo. Fan falta orzamentos xenerosos neste aspecto, que nos 
permitan chegar a un sistema educativo desde os 4 meses, un sistema que sexa público, laico, 

gratuito, de calidade e ao alcance da veciñanza. 

 
• Aposta por un ensino infantil de 0 a 3 anos en galego e de calidade a través de escolas públicas 

de titularidade municipal ou participadas polo Concello. Apoio ao emprego da lingua nacional 

nas escolas infantis privadas. Colaboración directa coas equipas de normalización lingüística 

nos centros de ensino nas súas accións de promoción e dignificación da lingua no ámbito 
escolar. 



 

• Demanda de ratios de escolas infantis e galescolas:  máximo de 6 meniñ@s de 0 a 1 ano, 10 de 

un ano e 12 de 2 anos por aula. Combate da masificación das escolas tanto pola precarización 
laboral que implica e o seu desprestixio como polo feito de favorecer a derivación dos meniños.  

 

• Instauración dos escritorios municipais de escolarización para participar na distribuición de 
alun@s recén chegad@s nos centros. 

 

• Procura de fórmulas de colaboración interadministrativa para a gratuidade do material escolar 

nas escolas públicas. Promoción das bibliotecas comunitarias escolares e proxectos similares. 
 

• Impulso municipal á criación de Escolas Municipais de Música (hoxe apenas hai unha con 350 

meniñ@s). Criación dunha rede municipal de escolas de música para diminuir e compartillar 
gastos, actividades e colaboracións. 

 
• Potenciación de actividades que faciliten o coñecemento, comprensión e a relación 
interxeracional nos centros de ensino, así como outras que promovan a memoria histórica da 

cidade e da poboación, festas, acontecementos históricos, ofícios, referencias locais, etc. 

 

2.2.9. Servizos sanitarios e sociosanitarios 

 

• Construción dos novos centros de saúde das Galeras e Conxo aprobados xa por parte do 
bipartito en 2007. 

 

• Suspensión dos convenios de colaboración con centros sanitarios privados como A Rosaleda e 

A Esperanza e oferta por parte da Sanidade Pública dos servizos que actualmente se derivan a 
estas empresas. Oposición municipal a calquer novo convenio con entidades privadas e 

esixencia municipal á Consellaria de Sanidade do carácter universal e gratuito de todos os 

servizos sociosanitarios. 
 

• O Concello de Compostela demandará da administración autonómica solucións urxentes para 

a axilización dos períodos de atención nas listas de espera da área sanitaria de Compostela. 

Realización de enquisas de satisfación relativas á rede de equipamentos sanitarios presentes no 
municipio para dotarse de elementos de presión perante a administración autonómica. 

 

• Suplencia con recursos municipais de necesidades descubertas (transporte adaptado, 
especializacións médicas, campañas sanitarias,etc.). 

  

• Cooperación coa administración autonómica para que o servizo de xinecoloxia ofereza as 
máximas garantias e coberturas ás mulleres de Compostela. 

 

• Esixencia por parte da cámara municipal do cumprimento do convenio laboral dos 

traballador@s do servizo de Urxencias 112 subcontratad@s por TelemarkSpain, S. L. 
 

• Adopción de medidas para a inserción de persoas imigrantes no sistema de saúde: ampliar o 

servizo de traducións e interpretacións aos servizos sanitarios, optando por unha equipa de 
mediadores e mediadoras; potenciar a formación do persoal sanitario na saúde nos países de 

procedencia; desenvolver campañas de sensibilización nos centros sanitarios contra o racismo e 

a xenofobia. 

 

2.2.10. Promoción do lecer e o desporto  
 

• Impulso con recursos materiais e económicos do desporto de base e dos valores de equipa, 
cumplicidade e esforzo que representa. Promoción dos desportos tradicionais galegos. 

 



• Dotación dos equipamentos desportivos necesarios aos bairros e parroquias para evitar a 

xeración de diferenzas sociais por parte da iniciativa privada neste ámbito. 

 
• Oferecemento de apoio, recursos e axudas ás entidades de lecer que se manteñem con traballo 

voluntario e constrúen espazos afastados do consumo e o control social. Promover actividades 

desportivas e de lecer como medios de socialización entre persoas de diferente sexo, clase, 
orixe, idade, relixió, opinió e orientación sexual. 

 

• Eliminación da precariedade d@s monitor@s desportiv@s contratad@s polo Concello e 

estabelecemento de garantias de estabilidade contractual e dignificación das condicións laborais. 
 

• Definición en colaboración cos axentes sociais implicados dun programa de actividades para 

as épocas de vacacións. 
 

 

3. CULTURA E MEMORIA HISTÓRICA 

En defensa da cultura popular e dos nosos símbolos 

 

   A dignificación e vitalización da historia e a cultura galegas é un elemento clave do modelo de 

país e de sociedade que defendemos @s soberanistas. Entendemos que debe ser para os e as 
cidadáns deste país un factor de coesión social e nacional e de recuperación da imprescindíbel 

autoestima colectiva que nos permita autorrecoñecernos como povo e, por tanto, como suxeito 

histórico de dereitos civis e políticos.  
 

   Ao noso entender, o obxectivo fulcral da política cultural municipal debe ser a galeguización 

integral de Compostela, facendo da nosa capital un factor clave na revitalización cultural do país 

a través do envolvemento de todas e todos os veciños. O papel do Concello neste sentido é 
sentar bases sólidas sobre as que o tecido asociativo, a administración pública e as iniciativas 

particulares podan construir un proxecto cultural enriquecedor e liberador para o conxunto da 

poboación. 
 

   O planexamento democrático da política cultural debe permitir definir de maneira 

consensuada e coa corresponsabilización da administración e a veciñanza, o conxunto de 
elementos necesarios para conseguir estes obxectivos. Cumpre rematar coa clientelización da 

vida cultural da cidade, entendida esta como a compra de vontades a través dos subsídios e o 

favor, evitando actitudes paternalistas da administración local cara o tecido asociativo e cultural. 

 

3.1. Memoria histórica 

 

   Defendemos un modelo de Memoria Histórica operativo sobre o noso presente, que non se 
limite a facer arqueoloxia do pasado e sirva como ferramenta de explicación, comprensión e 

transformación da situación actual do noso país. Nesta dirección, a Candidatura do Povo 

avoga por comprometer a cámara municipal na dignificación e revalorización social de todos 
aqueles aspectos que configuran a Galiza como nación, converténdose nun instrumento de 

regaleguización da sociedade no sentido máis extenso do termo a través das seguintes medidas: 

 

• Aplicación de medidas encamiñadas ao coñecemento e difusión da historia local e comarcal. 
As Concellarias de Cultura e Educación deseñarán un programa informativo e educativo que 

dote aos compostelanos e compostelanas de recursos que posibiliten a correcta interpretación do 

noso presente. 

 

• Recuperación, protección, valorización e difusión social do patrimonio histórico e 

arquitectónico local: petroglifos, mámoas, castros, moíños, pombais, lavadoiros, embarcacións 

tradicionais de ribeira do rio Sar, etc. Elaboración de itinerarios educativos por parte da 



Concellaria de Educación para dar a coñecer este patrimonio colectivo á mocidade santiaguesa e 

ao conxunto da veciñanza. 

 
• Erradicar toda presenza no espazo público de referencias á ditadura militar do xeneral Franco, 

a militares xenocidas e á negación dos dereitos individuais e colectivos do noso país. 

Estabelecer rotas de promoción cultural dos escenarios da represión na cidade e a comarca. 
Dinamizalas a nivel cidadán, turístico e educativo como patrimonio proprio da nosa memoria 

colectiva. 

 

• Restitución da memoria histórica das mulleres. Hai unha diferenza abismal entre os nomes de 
rúas da cidade dedicados a homes e a mulleres. Dos últimos moitos corresponden a beatas, 

santas e virxes da relixión católica, mentres os nomes de rúas de homes relixiosos só chega a 71. 

Así só 15 nomes de rúas da cidade renden homenaxe a mulleres significadas por méritos 
profisionais, artísticos, políticos e sociais. 

 

• A comisión encargada do nomenclátor de rúas e prazas contará cunha representante 
permanente da Concellaria da Muller que, en contacto coas asociacións de mulleres, recollerá 

propostas de nomes de mulleres significadas en distintos ámbitos e épocas. Esta representante 

contribuirá á listaxe de nomes e a comisión aprobará os que ache oportunos en número 

suficiente para conseguir unha paridade real co número de nomes de rúas dedicadas aos homes. 
 

• Desenvolver campañas de sensibilización, actos de homenaxe, rotas das mulleres e outras 

actividades para tirar do esquecemento as mulleres e especialmente aquelas que loitaran para 
defender os valores de xustiza, igualdade e libertación nacional e social. 

 

• A administración local defenderá e aplicará a utilización exclusiva da simboloxia nacional 

galega nos edificios e instalacións dela dependentes. 
 

3.2. Apoio ao tecido sociocultural 

 
• A administración local debe aplicar un compromiso explícito coa construción nacional do país 

e o aumento da consciencia nacional da veciñanza de Compostela. A tal efeito, a Concellaria de 

Cultura definirá un plano bianual de actividades deseñado en colaboración cos sectores 
asociativos interesados e destinará os recursos materiais e económicos necesarios a aquelas 

entidades e asociacións comprometidas nesta dirección. 

 

• Supresión dos entrabes e dificuldades que desde as institucións locais se veñen impondo ás 
iniciativas socioculturais non institucionalistas (sancións económicas, ocultación informativa, 

políticas de silencio administrativo, criminalización, etc.). O papel da administración local a 

respecto da autoorganización cultural de base debe distanciarse tanto da tutelaxe, o control e a 
política de chantaxe cos recursos económicos como da represión directa que praticou en 

repetidas ocasions. 

 
• As políticas culturais municipais focaranse á completa normalización e hexemonia social do 

Galego téndoo como lingua única e exclusiva de todas as actividades. Consecuentemente con 

este posicionamento, desde a administración local desautorizarase a utilización de instalacións 

municipais para a organización de actividades de colectivos e asociacións que traballan para o 
desprezo, a minorización e a sustituición lingüística do Galego. 

 

• O Concello desenvolverá políticas transversais para incentivar o uso do Galego en todos os 
ámbitos, fuxindo á tentación de reducir a política lingüística ao apartado de “Cultura”. Esta 

política debe ser especialmente proactiva sobre o sector turístico local, unha vez que este se 

caracteriza por transmitir unha visión distorsionada e folclorizada do país, eliminando a lingua 

galega da súa actividade. 
 



• Priorización da adxudicación de subsidios a iniciativas enfocadas á aprendizaxe e acollida en 

Galego dos e das conveciñ@s provintes da imigración. 

 
• Criación de comisións de seguemento que velen pola normalización lingüística dentro e fora 

da administración e coordenen as distintas accións e campañas de promoción do uso da lingua. 

 
• A cámara municipal desligarase de calquera iniciativa policial, xudicial ou guvernativa relativa 

á represión de iniciativas de autoorganización xuvenil e construción de espazos de autoxestión. 

Así, a Polícia Local abandonará a política de persecución do asociacionismo que é 

complementar das dificuldades con que a xuventude se encontra á hora de utilizar instalacións e 
imóbeis necesarios para actividades culturais, formativas ou asociativas. 

 

• A administración municipal facilitará a participación do tecido asociativo na celebración do 
Dia da Patria, dotándoo das infraestruturas necesarias para a organización de actos, así como de 

balcóns para promover o autofinanciamento das distintas entidades. 

 
 

4. PARTICIPACIÓN VECIÑAL 

A dobre estratexia da Candidatura do Povo 

  
   Neste escenario de democracia formal que padecemos afirmase que a participación política da 

veciñanza se garante a través do voto cuadrianual e a participación en organizacións políticas 

que asumen as regras trucadas do xogo constitucional. Sen embargo, resulta obvio que este 
modelo é insuficiente e arrasta un irresolúbel déficit democrático. O distanciamento subxectivo 

da xente cara a democracia representativa –altos niveis de abstención, excepticismo cara a 

participación institucional, etc., así como a corrupción que inza en todas as instancias do 

sistema, son dous sintomas obxectivos deste déficit. 
 

   Da Candidatura do Povo, sendo plenamente conscientes dos límites estruturais do modelo, 

abordamos a súa crítica e superación a partir dunha estratexia dobre. En primeiro lugar, 
valorando que non pode existir participación democrática real onde non existe povo 

autoorganizado con capacidade de presión e condicionamento sobre as actuais institucións. O 

fortalecemento da rede organizativa popular é, por tanto, a prioridade absoluta a resolver. En 
segundo lugar, valoramos a necesidade de utilizar as actuais institucións municipais como 

aplancas que reforcen o proceso de autoorganización. Desde esta óptica é que concorremos ao 

proceso electoral municipal. 

 

4.1. Por unha Compostela onde o povo participe e decida 

 

• Incorporar a voz dos axentes sociais na definición das políticas locais. Posibilitar o aceso aos 
mecanismos de participación dos grupos socialmente infrarrepresentados como a imigración, as 

mulleres, a infancia, a xuventude e a xente maior. 

 
• Promover as redes asociativas como espazo de formación de homes e mulleres informadas e 

de desenvolvemento de recursos que faciliten a participación. As asociacións eríxense en espazo 

de reflexión para defender os intereses colectivos e sobre todo xerar confianza na acción 

colectiva. Defender a plena autonomia das asociacións frente ás tentativas de asimilación das 
institucións municipais. 

 

• Incidir na cultura da participación a través dun compromiso potenciado xa desde a escola a 
través de iniciativas que fomenten este tipo de práticas. 

 

• Mellorar a visibilización e apertura dos procesos participativos a través dos medios de 

comunicación e un maior investimento económico e organizativo. 
 



• Medidas para a dinamización do movemento xuvenil como a criación dun Consello da 

Xuventude que responda ás necesidades dos xovens como colectivo. Os programas específicos, 

planos integrais e, sobre todo, o Plano Local de Xuventude deben organizarse contando coa 
mocidade, empregando mecanismos que incorporen @s xovens organizado@s e non 

organizad@s de Compostela. 

 
• Potenciar a participación social das mulleres. Á hora de se dirixir ás entidades de mulleres da 

cidade, o Concello non se pode limitar á rede máis imediata de entidades oficializadas como 

partidos parlamentares, sindicatos estatais, o grupo de mulleres do patronato, entidades veciñais, 

etc. Estas tamén han ser, pero non apenas: fai falta dirixirse a todas as mulleres a título 
individual e as entidades, rexistadas ou non formalmente, que despregan a súa actividade diaria 

na nosa cidade. 

 
• Fomentar un modelo de participación inclusivo integrando as AAVV e outras entidades 

presentes na cidade. Este modelo poderia proporse en termos de consenso. Os mecanismos de 

participación galegos seguen a prática española de decidir a través dun sistema de maiorias que 
é pouco axeitado para criar proximidade.  

 

• Promover a plena integración d@s imigrantes nestes procesos. A imigración debe participar 

neste proxecto a nivel informativo, coesionador e aglutinador.  
 

• Estabelecemento de cotas ou percentaxes de actividades nas concellarias que podan ser 

consultadas ou decididas a través de mecanismos participativos. Dos regulamentos municipais 
actuais despréndense dereitos teóricos pero inaplicábeis se non é con verdadeira determinación. 

Ata a actualidade a política compostelana  neste ámbito foi de boas palabras pero sen vontade de 

transformación. Fai falta regular as experiencias participativas e promover a súa aplicación e 

posterior avaliación. 
 

• A vontade política real polo despregamento de medidas de promoción da democracia real e 

participativa, desde a corresponsabilización da sociedade na definición e xestión de proxectos, 
ata a adopción de mecanismos consultivos e vinculantes (asembleas de veciñ@s, referendos e 

consultas populares, orzamentos participativos, etc.). 

 

4.2. Asembleas de Veciños e Veciñas 

 

• Recuperación progresiva das Asembleas de Veciñ@s como mecanismo de información, 

construción de propostas e dinamización dos bairros e parroquias que palie a atomización, a 
parálise social e a impotencia á que nos abocou o actual modelo socioeconómico e o sistema de 

democracia delegada. 

 
• Dotar ás asembleas veciñais das parroquias, pola via dos factos, de poder decisorio real sobre 

as cuestións que afecten ás súas veciñas e veciñas. Recoñecemento do dereito de veto por parte 

das asembleas parroquiais ás decisións da institución municipal que afecten estes núcleos 
administrativos. 

 

 

4. 3. Orzamentos participativos 
 

• Confección participativa dos Orzamentos Municipais. A elaboración dos orzamentos locais 

a través da información e a participación veciñal é un dos principais mecanismos de democracia 
directa, real e efectiva. Neste sentido achamos referenciais as experiencias brasileiras 

desenvolvidas neste campo que demonstraran a viabilidade e o interés da participación popular 

neste proceso. 

 



• Desenvolvemento de orzamentos especificos para bairros e parroquias elaborados en estreita 

relación coa veciñanza e as súas organizacións e asociacións. 

 

• Achamos que a definición do destino dos fundos públicos municipais e a súa xestión non son 

actividades que deban depender en exclusiva d@s representantes locais. A participación veciñal 
en todo o proceso que vai da fixación das prioridades de investimento ata a execución do gasto 

público é condición imprescindíbel de calquera democracia real. A Candidatura do Povo 

traballará para estender esta reivindicación democrática básica. 

 
 

5. TRABALLANDO NA CONSTRUCIÓN NACIONAL DE GALIZA 

 
   Nas vilas e cidades galegas queremos edificar, desde abaixo, un auténtico proceso de unidade 

popular. A loita pola autodeterminación no camiño da independencia nacional constitui un 

obxectivo fundamental da Candidatura do Povo e, en consecuencia, é un eixo da nosa acción 
política diaria. O proxecto da Candidatura do Povo obedece á necesidade existente nesta 

cidade dun organismo popular que teña unha praxe soberanista e de esquerdas. Sen complexos. 

É preciso construir unha alternativa real ao bipartido local, á extrema dereita católica, que soña 

con aplicar políticas aínda máis involutivas que as desenvolvidas polo dúo PSOE-BNG e erguer 
unha alternativa nacionalista consecuente que traballe en dirección á soberania nacional. 

 

   A Candidatura do Povo é un proxecto que supera a cita das Eleccións Municipais 2011 e 
pretende contribuir á autoorganización da veciñanza de Compostela sen exclusivismos nen 

dirixismos. Defendemos unha cidade situada á esquerda, unha Compostela en favor do dereito 

de autodeterminación, unha cidade d@s veciñ@s onde @s eleit@s municipais sexan militantes 

ao servizo da transformación do país e da sociedade en vez de xestores do sistema. Unha 
Compostela onde se defenda sen complexos o dereito da Galiza a decidir libremente o seu 

futuro, sen imposicións nen inxerencias. 

 
   Apostamos por un estilo de facer política que desenvolva a autoorganización. A Candidatura 

do Povo presenta un modelo de cidade en que a defensa da liberdade dos povos sexa unha 

realidade. Podemos e debemos desenvolver a construción nacional da Galiza tamén desde a 
actual administración municipal a pesar de sermos conscientes das súas limitacións e 

subordinacións. Podemos e debemos impulsar, desde o interior e o exterior das institucións, 

políticas en defensa da lingua, a cultura e a identidade nacional. Fai falta pois un firme 

compromiso do Concello e dos seus representantes na defensa do exercicio democrático do 
dereito á autodeterminación 

 

   Traballamos por municipios ao servizo da construción nacional de Galiza, non tan só desde 
políticas sectoriais concretas, senón tamén desde campos como a organización administrativa, a 

coordenación supramunicipal e o papel político de concelleiros e concelleiras. Queremos 

avanzar na construción dunha sociedade galega plenamente libre e dunha alternativa política de 
libertación para o conxunto das clases populares galegas. 

 

5.1. A superación do actual marco constitucional 

 
   A superación da actual democracia formal española é un obxectivo estratéxico que a 

Candidatura do Povo fai seu e polo que traballamos. Reivindicamos e defendemos un modelo 

superior de democracia política e económica que pasa, necesariamente, por unha conquista 
irrenunciábel: que o noso país, a Galiza, sexa dono de si proprio, podendo decidir coabsoluta 

liberdade, sen ataduras nen inxerencias externas, sobre a súa política, a súa economia e as súas 

relacións coutros povos e nacións. Neste sentido, as eleitas e eleitos da Candidatura do Povo 

comprometémonos coas seguintes liñas de actuación: 
 



• Traballaremos pola superación do actual marco xurídico-político definido pola 

Constitución española de 1978 e despregado nos distintos Estatutos de Autonomia vixentes 

no territorio galego, a Ley de Bases de Régimen Local e o resto de normas sectoriais en vigor 
no noso país, dado que manifestan déficits democráticos inasumíbeis desde unha óptica de 

defensa da liberdade e a soberania nacional. Tanto a Constitución Española como o Estatuto de 

Autonomia non foron aprobados pola maioria do povo galego. Traballaremos en consecuencia 
pola xestación dun proceso democrático onde os compostelanos e compostelanas, en compañia 

do resto de galegos e galegas, poidamos decidir libremente e sen inxerencias alleas o noso 

futuro como povo. 

 
• Supresión das Deputacións Provinciais. No seu lugar, os nosos eleitos traballarán pola 

agrupación dos concellos en entidades de carácter comarcal ou mancomunal. Estas serian 

administracións próximas da veciñanza e, portanto, máis coñecedoras das dinámicas sociais e 
sometidas ao control democrático do povo, afastándose do caciquismo que inza nas 

Deputacións Provinciais. Loitaremos polo recoñecemento xurídico e político de parroquias. 

 
• Estabelecemento de órganos nacionais de traballo sectorial que agrupen eleit@s municipais 

das nosas vilas e cidades para deseñar e aplicar propostas políticas comuns nos ámbitos cultural, 

territorial, social, ambiental, lingüístico, etc. 

 
• Adopción de mocións e outras declaracións públicas en favor do recoñecemento e o exercício 

do dereito á Autodeterminación de Galiza e de solidariedade co resto de nacións sen Estado e o 

seu dereito á liberdade. 
 

5.2. Unha administración ao servizo do povo 

 

• A definición e posta en marcha de criterios para unha administración transparente, 
desburocratizada, áxil e eficaz pasa por garantir unha información municipal clara e obxectiva, 

articular mecanismos de control e participación popular, facer máis fácil o aceso aos servizos e 

instalacións municipais, responder de maneira sistemática as demandas veciñais, etc. 
 

• Ante a ofensiva capitalista que promove as privatizacións, a Candidatura do Povo defende a 

mantenza e crecemento dos servizos de titularidade pública, co envolvemento directo da 
veciñanza no seu planexamento e xestión. 

 

• Unhas políticas de contratación de persoal transparentes, libres de clientelismo e decididas 

polo Pleno Municipal. 
 

• Sustituición das FSE españolas por unha Polícia Municipal desmilitarizada, sometida ao 

control democrático dos cidadáns e cidadás e entendida como servizo á poboación, á defensa 
das liberdades individuais e do interés colectivo (persecución de delitos ecolóxicos, 

imobiliarios, sociolaborais, etc.) 

 
• Despregar unha política de Facenda Municipal baixo criterios de xustiza distributiva para 

todos os veciños e veciñas, promovendo esencións tributarias para os colectivos máis precisados 

e as entidades populares e aplicando taxas finalistas para o reequilibrio económico e ecolóxico. 

Estabelecer mecanismos de control e racionalización do gasto corrente e superfluo. 
 

• Garantir a completa galeguización da administración, habilitando os mecanismos necesarios 

para conseguir que o conxunto de cidadás e cidadáns teña aceso ao uso da nosa lingua. Facer 
recoñecer a validade dos documentos municipais redixidos en galego desde o consistorio. 

 


