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“O trazo máis contemporáneo que outorgará a un lugar o carácter de espazo público é sen 
dúbida a medida na que un cidadán inmerso conscientemente nunha cultura urbana pode 
exercer nel unha individualidade ou unha liberdade que tradicionalmente asociariamos á 
contorna do privado”.

Seguindo as palabras de Juan Ferreiros e Antoni Muntadas (2004), nace esta análise sobre 
diferentes modelos de uso e xestión que poderían implementarse na Casa da Xuventude de 
Santiago de Compostela, centrándonos tanto no contexto no que se enmarca como na propia 
infraestrutura.

Santiago de Compostela, é unha cidade denominada capital cultural, que conta cun amplo 
potencial de creadores, recoñecéndose como unha cidade universitaria que ofrece múltiples 
estudos relacionados coa arte e a cultura. Con todo, a situación actual é que un gran número 
destes creadores, especialmente os mozos, vense obrigados a buscar saídas noutras cidades 
ou países. Esta situación pode entenderse debido á falta de espazos que promovan o seu 
impulso, falta que se estende practicamente a toda Galicia.  

A Casa da Xuventude atópase situada nunha contorna privilexiada, sendo moitas as asociacións 
e entidades relacionadas co ámbito cultural establecidas nesta zona. Pero a existencia dunha 
gran cantidade destes espazos, non leva implícito que se poida producir unha participación 
real por parte da cidadanía, sendo centros culturais convencionais, centrados especificamente 
nas últimas fases do proceso creativo (distribución, consumo e conservación). 

Sendo coñecedores das diferentes polémicas que rodearon á Casa da Xuventude, cabe 
destacar que foi a propia cidadanía (contando tamén con detractores), a que loitou para 
que esta casa non fose derrubada, sendo este feito unha boa base para que funcione un 
proceso participativo e de implicación cidadá coa definición do espazo. Entendemos que 
a participación directa dos que serían futuros beneficiarios sumaría un alto valor engadido 
ao desenvolvemento de procesos de innovación e creatividade, xa que achegan un valioso 
coñecemento próximo e subxectivo do contexto, priorizan con desinhibición os obxectivos 
fronte aos medios e teñen unha alta capacidade para ofrecer propostas aínda que non conten 
cos recursos para dar respostas.

Partindo dun dos puntos clave que permitiu a non derriba desta infraestrutura, todas as 
propostas pretenden fomentar a conservación e posta en valor tanto da praza do Matadoiro, 
como a súa conexión co Parque de Belvís.

INTRODUCIóN
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O Barrio de San Pedro é un dos máis antigos da cidade, nacendo coma un conxunto de 
rúas e arrabaldes que confluían á entrada en Santiago polo camiño francés. Estes comezos 
como punto de chegada e de encontro entre comerciantes, viaxeiros, peregrinos e labregos; 
resultaron determinantes no desenvolvemento do barrio.

Este dinamismo cosmopolita apréciase no carácter das súas xentes, cunha personalidade que 
reflicte vitalidade e unha marcada identidade de barrio. Debido a súa longa tradición como tal, 
destaca o intenso sentimento de comunidade.

Os veciños da zona acadaron un desenvolvemento sostible e centrado no traballo en rede, 
o que permitiu a transformación de San Pedro nunha sorte de viveiro de innovación e 
emprendemento, tanto social como económico. Así mesmo, goza de todo tipo de servizos, 
consolidados negocios e unha activa vida social e cultural.

O BARRIO

Nun momento no que prolifera a corrente da participación colectiva nos procesos sociais e 
culturais, e que intenta abrirse paso noutros ámbitos; pode observarse que o propio barrio de 
San Pedro constitúe un exemplo vivinte da acollida e posta en práctica deste método. Esta 
zona está dotada de multiplicidade de axentes relacionados coa vida comunitaria, entre os 
que se distingue gran diversidade de campos e problemáticas aos que se adican.

EDIFICIO DA CASA DA XUVENTUDE. PRAZA DO MATADOIRO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Análise do espazo e apuntamentos sobre modelos de autoxestión e co-xestión en espazos públicos.
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Observando esta confluencia de actores comunitarios, é de sinalar o avanzado da mentalidade 
de traballo en rede acadado. Existen así exemplos de coordinadoras ou comisións do barrio, 
que aglutinan a varias das asociacións que se ocupan de distintos campos. Un dos puntos 
máis visibles do seu traballo, apréciase nas festas deste barrio. Nos últimos anos, continúan a 
innovar e dinamizar converténdose nun referente sociocultural da cidade, de modo que cada 
vez atrae un maior número de veciños ou xentes que deciden converter a San Pedro no seu 
destino predilecto para o tempo de ocio.

O espazo público deste barrio, as rúas, as prazas; simbolizan a reactivación e uso real e efectivo 
deste tipo de espazo, que noutros moitos lugares cae a miúdo no esquecemento a medida que 
pisamos por riba del. 

En conclusión, as entidades e colectivos presentes na vida tanto comunitaria como sociocultural 
do barrio, constitúen entes en continua actividade, que xa destinaron os seus esforzos en 
dotar da súa imaxe a San Pedro.

Dentro dunha ampla relación de equipamentos e entidades, destacaríamos algunhas iniciativas 
como a Coordinadora do Barrio de San Pedro ou o Grupo Rede Barrio de San Pedro (nas que se 
aglutinan asociacións e colectivos relevantes da zona), por teren desenvolvido xa un método 
de traballo en rede. Doutra banda, existen importantes entidades no relacionado coa arte e a 
cultura, que poderían atopar no edificio un espazo axeitado para a creación. Conflúen en San 
Pedro diversas asociacións dedicadas á programación e difusión de actividades socioculturais, 
a Escola Mestre Mateo ou espazos museísticos coma o CGAC ou Zona “C”.

O BARRIO
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RELACIóN DE INICIATIVAS E EqUIPAMENTOS DO BARRIO DE SAN PEDRO 

Centros sociais Centro Sociocultural A Trisca

Ensino

Colexio Apóstolo Santiago
Colexio Seminario Menor A Asunción 
Colexio Vilas Alborada
Colexio Juventud
Conservatorio Profesional de Música Santiago de Compostela 
Escola Infantil de San Roque Escola Municipal de Música 
IES Antón Fraguas O Raio Verde Mestre Mateo
Unitaria, espazo formativo multidisciplinar e colaborativo 
Espazo Aberto, escola de teatro e danza

Maiores Residencia Maiores Porta do Camiño

Medio Ambiente Centro Interpretación Ambiental, CIAC Compostela

Museos e Salas
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
Museo do Pobo Galego
Zona “C” 

Servizos 
Públicos

Centro de Saúde (Fontiñas) Cruz Vermella
Santiago Urbana Norte

Vida 
comunitaria

A Casa Encantada
Arela Xove
Amarante Setem, Organización galega de solidariedade para o 
ecodesenvolvemento 
Asociación de Emigrantes Retornados Marusía
Asociación de Traballadoras do fogar Xiara
Asociación de Veciños “Amigos de San Pedro”
Asociación Veciñal A Xuntanza
Asociación Plataforma polo Emprego 
Asociación pro lactancia materna Mámoa 
Asociación Galega de Fibromialxia 
Asociación Grupo de Baile e Música Tradicional Brincadeira
Cáritas Parroquial, Parroquia de San Pedro Casa da Cultura e a Solidariedade
Centro Don Bosco
Centro Social Henriqueta Outeiro
Cidadanía, S. Coop. Galega
Clube Compostelán de Astronomía “Vega” 
Comisión de Festas Barrio de San Pedro 
Eirado, Cooperativa de Consumo Responsable 
Fundación Amigos de Galicia
Federación Autismo Galicia 
Federación Ecoloxista Galega 
Grupo Scout khanhiwara
InteRed Galicia
Grupo Red Barrio de San Pedro (Compostela Integra)
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COLECTIVOS E ENTIDADES DESTACADAS A TER EN CONTA

Dende finais dos anos 80, un grupo de asociacións do 
barrio comezaron un traballo de implicación común para o 
desenvolvemento social e cultural da veciñanza. Iso amosou 
os seus froitos na celebración conxunta de festas populares, 
ademais do seu traballo individual.

Dando paso á dotación de personalidade xurídica da iniciativa, 
a través dunha convocatoria aberta e ampla, constituíse a 
Coordinadora do Barrio de San Pedro “O Camiño”, da que dez 
asociacións son membros fundadores. Debido ao seu espírito 
de apertura, hoxe en día forman parte dela máis entidades que 
participan da vida do barrio de San Pedro.

A Coordinadora pretende servir como catalizador do tecido 
asociativo en prol do sentir común das organizacións do barrio, 
ademais da súa tarefa organizativa de actividades sociais, 
culturais, etc. do barrio.

Sendo un dos seus principais obxectivos a recuperación das 
festas do barrio, rescataron da memoria común a súa esencia 
e actualizárona. Buscan tamén unha programación variada e 
comprometida coa xente e a realidade do barrio, e a posta en 
valor e promoción de San Pedro dentro da cidade.

Pretenden ademais establecer intercambios e sinerxias entre o 
máximo número de entidades e colectivos do barrio, sendo unha 
das súas bases a crenza no traballo comunitario. Defende un 
modelo no que a veciñanza non é a destinataria dos proxectos, 
senón a protagonista a través da suma da voz de todos.

COMISIÓN DE 
FESTAS DO BARRIO 
DE SAN PEDRO

A XUNTANZA 
Asociación de 
veciños Barrio de 
San Pedro

“A Xuntanza” é unha Asociación Veciñal interesada na mellora 
da calidade de vida dos veciños e veciñas do barrio, buscando 
solucionar problemas e carencias tanto nos equipamentos ou 
infraestruturas como na vertente relativa á vida da veciñanza.

Deste modo, encárganse de analizar os problemas do barrio e as 
posibles solucións, mentres levan a cabo un variado programa 
de actividades en busca da dinamización sociocultural. Realizan 
tamén actividades máis específicas relacionados, por exemplo, 
coa situación da muller e a saúde, ou o uso social de novas 
tecnoloxías.
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Algunhas das propostas programadas lévanse a cabo en 
colaboración con outras asociacións, ben coa Coordinadora 
do Barrio e a Rede de Centros Socioculturais, ben con outras 
asociacións veciñais da cidade.

As súas portas están abertas todos a diario, aínda que convidan a 
calquera a comunicarlles as súas propostas e ideas persoalmente, 
na reunión da xunta directiva, ou a través dos medios de contacto 
facilitados.

COLECTIVOS E ENTIDADES DESTACADAS A TER EN CONTA

AMIGOS DE SAN 
PEDRO

CENTRO XUVENIL 
DON BOSCO

Esta é unha asociación veciñal do barrio de San Pedro. Ao contrario 
que outras homólogas da zona, esta entidade situábase a favor 
da apertura da praza do Matadoiro cara ao parque e, por tanto, do 
derribo do antigo edificio da Casa da Xuventude alí situado.

Polo tanto, resulta interesante ter en conta a súa postura e opinión 
no momento da reapertura do edificio; presentándollo como un 
equipamento máis que dotará de vida e actividade ao barrio.

O Centro Don Bosco nace coa vocación de prestar un servizo 
a comunidade, pensando especialmente na mocidade de 
Compostela.

Proxectado polos salesianos, é unha iniciativa que ten como 
obxectivo favorecer o asociacionismo, a formación no tempo 
libre, o voluntariado, e todo o que teña que ver cunha oferta 
educativa para a xente nova.

quere ser un proxecto integral de animación xuvenil por parte 
dun conxunto de entidades e servizos que achegan a súas 
particulares perspectivas. Sendo dúas entidades as que aglutinan 
os programas e servizos do Centro Don Bosco.

O Centro Xuvenil Don Bosco e a Escola de tempo libre de 
animación sociocultural Don Bosco (na que tamén se atopa o 
Servizo de voluntariado Europeo de A punto).
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COLECTIVOS E ENTIDADES DESTACADAS A TER EN CONTA

A TRISCA
Centro 
Sociocultural

CINECLUBE DE 
COMPOSTELA

A Trisca é un centro sociocultural inaugurado no 2003, dirixido por 
un técnico municipal e cuxo equipo conta con dous animadores 
socioculturais e dous alguacís.

A súa liña de traballo céntrase na oferta de información sobre 
actividades municipais e o programa sociocultural do centro, así 
como de lugares para o encontro e unha aula de xogo infantil. 
Hai tamén espazos para exposicións de pequeno formato, para 
xuntanzas e actividades solicitadas por entidades de iniciativa social 
e actividades mensuais de ocio e formación. Dispoñen ademais 
dunha terraza, onde acollen actividades como exhibicións de danza, 
faladoiros literarios e talleres fotográficos, entre outras.

Asociación sen ánimo de lucro que ten como fin a difusión da cultura 
cinematográfica de autor. Pretenden ser autoxestionados, polo que 
conseguen parte do seu financiamento grazas ás achegas mensuais 
dos seus asociados, de reducido custe.

As súas accións comprenden programación, novas, textos e libros. 
Levan a cabo actividades regulares de maneira semanal, na Gentalha 
do Pichel. Estas xiran en torno á cultura cinematográfica, a través de 
coloquios e proxeccións.

A propósito disto, é preciso salientar a traxectoria da Gentalha do 
Pichel, asociación autoxestionada, afincada moi próxima ao edificio 
da Casa da Xuventude, que se adica ao activismo cultural na cidade 
e comarca; sendo a lingua e cultura galegas, a vontade de aprender, 
difundir e recuperar as tradicións, os seus eixos de traballo.

No seu local dan acollida a diversos colectivos, polo que resulta 
importante ter en conta se a apertura dun novo centro que ceda 
locais gratuítos puidera afectar a esta ou outros iniciativas que agora 
mesmo son sostibles e que contan cunha traxectoria e métodos de 
traballo mancomunados consolidados.

UNITARIA é un espazo multidisciplinar e colaborativo xestionado 
pola “Asociación de Amigos si, pero a Vaquiña polo que Vale”, 
que ten como obxectivo principal o desenvolvemento de accións 
formativas destinadas a profesionais principalmente das 
seguintes áreas: audiovisual, novas tecnoloxías, deseño, actoral, 
DIY, cómic, etc. Estando abertos á recepción de propostas. 

UNITARIA
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Espazo dedicado á mellor comprensión da cidade compostelá, do 
seu medio natural e da necesidade de preservación cara ás novas 
xeracións. Destaca a súa diversidade, sendo lugar de convivencia 
para opinións, ideas, culturas e xentes, que precisan relacionarse 
entre eles e co medio.

Trata de amosar a complexidade da cidade, a través dos procesos de 
transformación e uso da enerxía, auga e subministracións básicas. 
Ensinan o seu funcionamento e explican as consecuencias.

A Feitoría Verde encargouse da dinamización do centro e a 
programación das actividades. Estas axuntan as vertentes educativa, 
cultural e medioambiental como selo característico. Así, realízanse 
visitas guiadas á exposición permanente, obradoiros e roteiros, 
actividades de educación ambiental, conferencias ou ciclos de cine.

O Centro procura facer de Santiago unha cidade integrada no seu 
entorno, sostible e comprometida coa conservación da biodiversidade.

CIAC 
Centro 
Interpretación 
Ambiental 
Compostela

CGAC
Centro Galego 
de Arte 
Contemporáneo

O CGAC ten como obxectivo o fomento da cultura en Galicia 
mediante a exhibición, goce e coñecemento das tendencias e 
correntes da creación artística contemporánea. 

Ademais das súa funcións de protección, conservación e 
restauración das obras artísticas que o integran; a exhibición de 
coleccións e o seu estudo ou o desenvolvemento de programas 
de exposicións temporais; leva a cabo actividades didácticas e 
configura un fondo bibliográfico e documental.

Así, a través dos Departamentos de Actividades e Educación 
do CGAC, prográmanse actividades coma ciclos de cine, 
conferencias, talleres, seminarios e concertos, que pretenden 
involucrar un amplo abano de público. Ao mesmo tempo, 
desenvólvense programas específicos para centros educativos.

Doutra banda, o Departamento de publicacións baséase nun 
modelo no que prima o dialogo con diferentes axentes do mundo 
da arte, prestando atención ás posibilidades creativas da edición 
mediante o traballo directo cos artistas. A intensa actividade 
editorial do Centro reflictese sobre todo nos seus catálogos de 
exposicións e monografías, pero tamén en publicacións que 
recompilan materiais dos encontros e sinerxías xerados pola 
actividade do centro. 

COLECTIVOS E ENTIDADES DESTACADAS A TER EN CONTA
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A Zona “C” é o espazo máis novo da concellaría na cidade 
dedicado ao mundo das artes. Inaugurado en 2007 como unha 
aposta da Concellaría de Cultura para promover a creación de 
vangarda e aos novos artistas. 

É unha sala flexible que permite aos novos artistas intervir nun 
lugar cargado de historia. Intervencións plásticas, escénicas e 
musicais fan deste espazo un contedor vivo para unha cidade 
que quere ser foco creador e capital cultural permanente.

ZONA C

ESCOLA DE ARTE 
E SUPERIOR DE 
DESEÑO MESTRE 
MATEO

O Mestre Mateo é un centro público dependente da Xunta de 
Galicia, fundado en 1888. A achega deste centro de ensinanzas 
artísticas foi esencial na formación de artesáns e creadores, 
na conservación e promoción do legado histórico-artístico da 
cidade, así como na xeración dun espazo aberto á formación 
humanística.

Esta escola contribuíu á profesionalización das actividades 
artísticas en Galicia, abrindo a toda a sociedade a posibilidade 
de aprendizaxe de oficios e técnicas de importancia económica 
e cultural.

Conferiuse, na última década, rango de estudos universitarios 
ás súas ensinanzas, dotando ao centro dunha formación 
multidisciplinar que responda ás esixencias produtivas e sociais. 
Ofrece así estudos de grao (deseño de moda e de produto), ciclos 
superiores (escultura, arquitectura efémera, fotografía e xoiaría), 
oferta modular e cursos monográficos; ademais de realizar 
mostras dos traballos.

O seu obxectivo é trasladar a cultura do deseño ao conxunto da 
sociedade, dende as bases dun ensino público e de calidade, 
formando profesionais capaces de liderar este proceso.

COLECTIVOS E ENTIDADES DESTACADAS A TER EN CONTA
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O ESPAZO

EDIFICIO DA CASA DA XUVENTUDE. PRAZA DO MATADOIRO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Análise do espazo e apuntamentos sobre modelos de autoxestión e co-xestión en espazos públicos.

A contorna onde se localiza a Casa da Xuventude ten a súa historia. Grazas ao excelente 
traballo documentado que realizaron desde a asociación veciñal A Xuntanza, consultando 
os fondos arquivísticos, temos acceso a un detallado resumo dos antecedentes pasados e 
recentes da Casa da Xuventude, a Praza do Matadoiro e a Valgada de Belvís, os cales podemos 
consultar de forma estendida no anexo.

A Casa da Xuventude está enmarcada nunha parcela cunha grande identidade na historia 
de Compostela. Tanto a Praza do Matadoiro como a Valgada de Belvís están documentadas 
desde hai máis de sete séculos. Antes de facer referencia ao que o seu propio nome indica, 
a Praza do Matadoiro era coñecida como a Fonte das Tripeiras (actual fonte do Matadoiro), 
que nace mesmo alí. Este é un punto interesante, xa que ¨onde nace auga hai vida¨. A Casa da 
Xuventude debe ser un lugar de creación viva para a cidadanía. 

Despois, a finais do S. XVII, o Concello ordenaría a construción do Matadoiro Municipal, 
derribado en 1984 para a construción do actual edificio. Desde o seu levantamento, a Casa 
da Xuventude serviu como centro coordinador das casas da xuventude de Galiza. Tamén alí 
estiveron as oficinas do Quérote+ de apoio social á mocidade, ademais de ofrecer un servizo 
de internet gratuíto á cidadanía, entre outros.

Vemos que a historia estivo a piques de repetirse de non ser pola forza que a Plataforma 
Cidadá ‘Defender o Público- Salvemos a Casa da Xuventude¨ e A Xuntanza fixeron ao longo 
destes últimos cinco anos. Así, tras unha longa batalla iniciada en 2011 contra o Goberno 
municipal, o derrubo da Casa foi paralizado finalmente en 2015 debido ás moitas precaucións 
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O ESPAZO

arqueolóxicas que presentaba o proxecto, así como ao incumprimento do Plan Especial 
e a Lei de Patrimonio. Imponse así o criterio do movemento anti-derrubo, que a maiores 
tamén consideraba moi discutible gastar 160.000 € das arcas públicas na demolición dun 
equipamento público, máis outro tanto para a posterior creación do acceso a Belvís.

A partir deste momento, ábrese á cidadanía a posibilidade de presentar propostas 
arquitectónicas de remodelación da Casa da Xuventude e abrir o desexado acceso ao Parque 
de Belvís desde a Praza do Matadoiro sen necesidade de derrubamento. As propostas dos 
proxectos pódense consultar no seguinte enlace:

http://praza.gal/movementos-sociais/8759/presentan-tres-propostas-para-conectar-o-
parque-de-belvis-sen-derrubar-a-casa-da-xuventude/

Tal e como vemos no seguinte enlace, dende o actual Goberno municipal está a promoverse 
un novo uso do espazo como equipamento aberto a iniciativas culturais e creativas. Este tipo 
de espazos de autoxestión e de encontro da cidadanía, onde se poidan debater e configurar 
políticas culturais que apoien a creatividade da mocidade e público en xeral, son necesarios e 
demandados na actualidade: 

http://praza.gal/movementos-sociais/11440/a-casa-da-xuventude-de-santiago-xa-e-do-
concello-que-a-abre-aos-colectivos-cidadans/

http://praza.gal/movementos-sociais/8759/presentan
http://praza.gal/movementos-sociais/11440
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Na visita realizada polo equipo ao espazo en marzo de 2016, 
puidemos observar in situ que o estado no que se atopan a 
maioría das instalacións é bo, agás o espazo diáfano que se 
atopa ao fondo da planta baixa, o cal sufriu algún dano no falso 
teito por mor da humidade. Xunto con isto, a parte baixo cuberta 
tamén presenta algún síntoma de permanecer pechada durante 
moito tempo. Nada que non teña fácil solución cunha pequena 
reforma, como xa está contemplada. A continuación, móstranse 
os espazos máis representativos aos que tivemos acceso:

A entrada no edificio faise a través dunha oficina (conserxería) e 
un amplo e luminoso espazo diáfano. Ademais, a maiores conta 
con dúas oficinas independentes, unha sala ampla baleira, un 
auditorio moi particular e outro gran espazo diáfano ampla ao 
fondo (con bastantes danos por mor da humidade).

PLANTA BAIXA

ESTADO ACTUAL DO EDIFICIO

Espazo aberto, oficinas independentes á esquerda 
e sala ampla ao fondo

Vistas do auditorio desde o pequeno escenario.

Corredor que conduce ao auditorio e ao amplo 
espazo diáfano con vistas a Belvís

Espazo diáfano de grandes dimensións que podería 
ser utilizado como espazo de creación artística ou 
para impartir obradoiros con público numeroso
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Desde aquí temos un acceso superior ao auditorio. Neste andar 
podemos atopar 6 espazos adicados a oficinas e un espazo de 
salas con vistas á praza do Matadoiro.

PRIMEIRO ANDAR

ESTADO ACTUAL DO EDIFICIO

Auditorio con alta capacidade de público e con 
numerosas posibilidades de uso

Ampla sala con moita luz e vistas á praza do 
Matadoiro

As fachadas e os lucernarios do edificio poden 
funcionar como símbolo de identidade.

Poderíase utilizar a polémica  do ¨feísmo¨ como 
elemento potenciador de creatividade

Antigas oficinas do Quérote+ en perfecto estado 
de conservación
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No segundo andar, atopámonos con 7 pequenos almacéns, 1 sala 
adicada a oficina e 1 espazo amplo adicado a sala de reunións.

SEGUNDO ANDAR

ESTADO ACTUAL DO EDIFICIO

Final do corredor con preciosas vistas ao parque 
de Belvís e acceso a un dos almacéns

Vista xeral do segundo andar desde un dos 
espazos baleiros

Sala de madeira en perfecto estado de 
conservación
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Neste último andar puidemos divisar un espazo amplo baixo 
cuberta un tanto deteriorado pola humidade e tamén o acceso á 
pequena terraza da que dispón a casa.

BAIXO CUBERTA

ESTADO ACTUAL DO EDIFICIO
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MODELOS POSIBLES

EDIFICIO DA CASA DA XUVENTUDE. PRAZA DO MATADOIRO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Análise do espazo e apuntamentos sobre modelos de autoxestión e co-xestión en espazos públicos.

Trataremos agora de analizar posibles modelos que poderían implementarse no edificio da 
Casa da Xuventude. Centrarémonos en casos nos que os espazos son de titularidade pública, 
polo que non temos en conta outros modelos que parten dunha ocupación ou alugueiro directo 
por parte de colectivos.

Neste modelo a xestión é municipal, promovendo o uso do 
espazo como un viveiro de iniciativas con base na creatividade. 

Para posibilitar un proxecto deste tipo, requírese dun equipo 
de mediadores, que actúen como punto de conexión entre 
creadores e o concello; ademais deben poder acompañar e 
guiar aos proxectos creativos durante un proceso de incubación 
determinado.

Obsérvase, deste modo, que no tocante ás obrigas municipais 
é o que requiriría de máis recursos; dado que resulta necesaria 
unha intervención de rehabilitación e deseño do espazo, asumir 
os gastos de mantemento, a dotación co equipamento necesario 
e a contratación do persoal requirido, ben sexa directamente ou a 
través da licitación dun servizo privado externo.

Como exemplos deste modelo, atopamos iniciativas como a Nau 
Ivanow, da Red de Fàbriques de Creació de Barcelona, Las Naves 
(Valencia) ou ACTA (Amsterdam).

1
XESTIÓN 
MUNICIPAL 

ACTIVIDADE 
MEDIADA
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MODELOS POSIBLES: XESTIóN MUNICIPAL - ACTIVIDADE MEDIADA

Dentro do programa de Fàbriques de Creació, atópanse espazos 
de traxectoria consolidada por parte de colectivos artísticos da 
cidade; respondendo a súa inclusión á vontade de prestar axuda 
a aquelas iniciativas que constitúen un referente no impulso e 
promoción dos creadores.

Este é o caso da Nau Ivanow, nacida en 1998, aposta pola 
calidade na produción cultural en Barcelona e dota aos creadores 
e profesionais da cultura de espazos e recursos para facilitar o 
desenvolvemento dos seus proxectos.

Contando cun espazo e 2000m2, da cabida a todo tipo de 
proxectos; alentando e dando cobertura en todas as etapas do 
proceso creativo, xa que conta con programas de residencia e 
formación, así como de exhibición.

Busca ser un espazo de mentalidade aberta e facilitadora, onde 
os creadores poidan levar a cabo os seus proxectos, pero tamén 
onde achegar á creación á cidadanía e ofrecer recursos para a 
transformación social.

Nau Ivanow
Barcelona

www.nauivanow.com

http://www.nauivanow.com
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MODELOS POSIBLES: XESTIóN MUNICIPAL - ACTIVIDADE MEDIADA

Este proxecto foi pensado como un punto de referencia para a 
creación cultural en Valencia, sendo un centro para a incubación 
e polinización creativa. A recuperación deste espazo está 
integrado nun plan urbanístico e nace da iniciativa pública, sendo 
xestionado por unha fundación privada creada baixo o patrocinio 
da administración.

Las Naves orientan a súa acción cara ao valor dos usuarios e as 
ideas, tendo un completo programa de usos. En canto as dotacións, 
alberga salas equipadas para a produción especializada, espazos 
de traballo, salas polivalentes, biblioteca e un auditorio.

Este proxecto exemplifica o respaldo institucional á creatividade 
de base e o apoio ao talento. O equipo de mediadores segue 
ademais unha liña de traballo máis en contacto cos creadores, 
facilitándolles a comunicación coa administración.

Las Naves
Valencia

 www.lasnaves.com

http://www.lasnaves.com
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MODELOS POSIBLES: XESTIóN MUNICIPAL - ACTIVIDADE MEDIADA

Outra mostra de recuperación dunha infraestrutura en desuso 
é Acta, un bloque que acollía as instalacións da escola de 
odontoloxía en Amsterdam. Ao cambiar esta de localización, 
o edificio quedou dentro dun plan urbanístico, paralizado pola 
situación económica.

Así, acordouse a súa cesión a unha empresa privada de 
dinamización de espazos en desuso a través de usos culturais 
e de servizo público, seguindo o modelo da xestión do “mentres 
tanto”. Con mínimas intervencións, fundamentalmente da división 
do interior, fórmase unha incubadora de empresas creativas nas 
plantas baixas, que convive con residencias de estudantes nas 
plantas superiores. 

A recuperación do edificio implicou tamén os seus habitantes, 
a cambio de descontos, xerando un sentimento de motivación, 
comunidade e pertenza. Ademais de buscar un impacto no 
entorno próximo.

ACTA
Amsterdam

www.actagebouw.nl

http://www.actagebouw.nl
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Aínda que mantén unha xestión municipal, a programación de 
actividades e procesos creativos formúlase a partir das propostas 
recibidas a través de convocatorias públicas e abertas. Así, no 
espazo poden desenvolverse diferentes iniciativas propostas por 
colectivos, proxectos culturais ou creadores. 

A valoración e selección das propostas recibidas realízase a través 
de comisións de expertos, formados por técnicos e profesionais 
independentes de prestixio, tendo como resultado unha cesión 
temporal do espazo para desenvolver os proxectos presentados 
e definidos previamente.

Este tipo de modelo pode desenvolverse cunha mínima 
intervención de acondicionamento, xa que os proxectos 
presentados deben adaptarse ás características do espazo. 
Ademais do mantemento e servizos básicos, a outra obriga 
institucional sería a creación das comisións para a selección de 
proxectos.

2
XESTIÓN 
MUNICIPAL 

ACTIVIDADE 
ABERTA A 
TRAVÉS DE 
CONVOCATORIAS

MODELOS POSIBLES: XESTIóN MUNICIPAL - ACTIVIDADE ABERTA
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MODELOS POSIBLES: XESTIóN MUNICIPAL - ACTIVIDADE ABERTA

Para exemplificar este tipo de xestión, tomamos o caso de Fabra 
i Coats, da rede de Fàbriques de Creació, dependente do Concello 
de Barcelona.

O programa Fàbriques de Creació está baseado na transformación 
dun espazo en desuso para convertelo nun novo lugar xerador de 
cultura e innovación. O programa dispón de varios equipamentos 
de titularidade municipal conformando unha rede viva e, polo 
tanto, aberta á integración de novos espazos; que actualmente 
comprende unha fábrica municipal, equipamentos xestionados 
por axentes e institucións representativas de diferentes ámbitos 
artísticos e espazos de traxectoria consolidada por parte de 
colectivos artísticos.

Este proxecto, promovido polo Instituto de Cultura do Concello de 
Barcelona, nace en resposta á unha petición histórica de artistas 
e colectivos de dispor de espazos ben acondicionados para a 
creación e investigación artística.

O seu obxectivo consiste en situar a cultura como eixo estratéxico 
da cidade e do seu desenvolvemento económico, social e urbano; 
axudando a potenciar a creatividade dos habitantes. Neste 
sentido, enténdese a creatividade na súa máxima amplitude, 
isto é, o desenvolvemento de aptitudes artísticas co intercambio 
intelectual, o fomento do pensamento crítico, a investigación, 
as propostas lúdicas… Ofertando tamén as oportunidades 
necesarias para o desenvolvemento e profesionalización dos 
xoves creadores.

Fabra i Coats 
(Fàbriques de 
Creació)
Barcelona

http://fabraicoats.bcn.cat/
ca/fabricadecreacio

http://fabraicoats.bcn.cat/ca/fabricadecreacio
http://fabraicoats.bcn.cat/ca/fabricadecreacio
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Un dos nodos centrais do proxecto é un fábrica de xestión 100% 
municipal, a Fabra i Coats; situada nun edificio emblemático do 
patrimonio industrial da cidade.

No seu inicio no 2009, estableceuse conscientemente un entorno 
de provisionalidade, de modo que a futura rehabilitación e deseño 
do plan de usos estivera baseada nun banco de probas.

Abriuse así unha convocatoria inicial - “Condicions reguladores 
per a la cessió temporal d’espais per al desenvolupament de 
projectes de creació artística a Fabra i Coats”- para recibir 
proxectos que se desenvolvesen no espazo, ata o momento 
da posterior rehabilitación. Este proceso suporía unha fonte de 
información e valoración sobre as posibilidades do edificio e as 
demandas dos creadores.

Para a valoración e selección das propostas, creouse unha 
Comisión específica, formada por tres membros do Instituto da 
Cultura e catro propostos polo Consello da Cultura de Barcelona.

A nave central de Fabra i Coats, que dispón actualmente de 
6500m2, pretende ser un gran contedor de produción cultural 
caracterizada pola transversalidade e a polivalencia. Na súa 
tarefa de promoción artística e multidisciplinar, facilita propostas 
de produción e concepción pouco habitual, combina a excelencia 
artística e a experiencia de creadores xa consolidados cos 
emerxentes, e abre o feito creativo incorporando á cidadanía nos 
procesos.

Para isto, acollen e colaboran con proxectos que aporten 
unha nova centralidade cultural, abren convocatorias para o 
desenvolvemento de proxectos de creación, realizan residencias 
ou ceden temporalmente os espazos para a creación artística; 
ademais dunha vertente de actos e presentacións públicas, así 
como visitas ao edificio.

Finalmente, destacar tamén un exemplo de convocatoria máis 
integral como é a de “Programa cultural”, na cal un colectivo 
ou equipo de profesionais con vocación comunitaria, poden 
presentar un programa completo de accións a desenvolver no 
espazo. Contarán cunha dotación económica polo seu traballo e 
tamén cun orzamento para desenvolver as actividades. 

MODELOS POSIBLES: XESTIóN MUNICIPAL - ACTIVIDADE ABERTA
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MODELOS POSIBLES: CO-XESTIóN - ACTIVIDADE AUTOXESTIONADA

Son espazos nos que a xestión e/ou programación se deseña 
de maneira colectiva. Xeralmente contan cun colectivo promotor, 
no que podemos atopar representación municipal e de distintos 
axentes do barrio, así como asociacións de veciños. 

No caso da Casa da Xuventude, non requiriría máis que unha 
mínima intervención e asumir os gastos de mantemento. Tamén 
sería preciso promover a conformación dun equipo motor 
(informal) e/ou facilitador (profesional).

Normalmente atopamos modelos deste tipo cando existe a 
utilización dun espazo “mentres tanto” non finalizan os trámites 
de licitación e/ou execución dunhas obras de rehabilitación, pero 
o certo é que o modelo de co-xestión a través dun equipo con 
axentes culturais, representantes do concello e colectivos sociais 
do barrio pode ter validez a longo prazo. 

Este modelo pode funcionar tamén como proceso de participación 
e recollida de ideas para unha futura rehabilitación e plan de usos, 
no que se busca involucrar ao barrio e a colectivos que despois 
vaian a facer uso del. A propia cidadanía faise coñecedora do 
espazo e das súas potencialidades.

3
CO-XESTIÓN 
MUNICIPAL E 
CIDADÁ 

ACTIVIDADE 
AUTOXESTIO-
NADA
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Está xestionado de forma colaborativa entre Concello, tecido 
veciñal e todos aqueles axentes culturais que decidan sumarse a 
esta iniciativa.  Estando o Concello representado por un técnico 
e o tecido veciñal representado por unha asociación de veciños.

Os axentes culturais ou persoas que queiran participar deben 
incorporarse a un Colectivo creado especificamente para 
xestionar o inmoble.

A toma de decisións sobre o uso do espazo así como da 
programación lévanse a cabo de maneira colectiva. Existe unha 
Asemblea que se reúne quincenalmente á que é obrigatoria 
a asistencia ou ben a participación na Comisión ou Grupo de 
Traballo.

Existe unha Comisión estable que decide aspectos como 
Programación, Imaxe e Comunicación e Proxecto e Grupos de 
Traballo temporais para determinados proxectos.

A programación basease en diversos talleres de auto-construción, 
reciclaxe, audiovisual, pintura, poesía, etc.

Harinera
Zaragoza

https://harinerazgz.
wordpress.com/

MODELOS POSIBLES: CO-XESTIóN - ACTIVIDADE AUTOXESTIONADA

https://harinerazgz.wordpress.com
https://harinerazgz.wordpress.com
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Edificio público xestionado por técnicos do Concello, actualmente 
infrautilizado xa que só funciona unha parte como biblioteca e 
proximamente outra como Escola de Danza. Están a promover 
a participación cidadá, en especial dos mozos, para buscarlle un 
uso aos 500m2 que aínda quedan libres.

Levan varios meses realizando actividades participativas cos 
veciños que así queiran para dotar á infraestrutura dunha nova 
imaxe. Ademais, estase intentando promocionar o centro para 
que aquelas asociacións ou colectivos que non teñan un espazo 
no que desenvolver as súas actividades, pidan utilizar este espazo 
público.

Naquerant Espais
Náquera (Valencia)

www.naquerantespais.
blogspot.com.es

MODELOS POSIBLES: CO-XESTIóN - ACTIVIDADE AUTOXESTIONADA

http://www.naquerantespais.blogspot.com.es
http://www.naquerantespais.blogspot.com.es
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Aínda que a titularidade é municipal, neste caso dependente do 
Concello de Santiago de Compostela, a xestión e programación 
de actividades estaría cedida a unha ou varias asociacións ou 
colectivos sen ánimo de lucro.

De novo, no caso da Casa da Xuventude non se requiriría máis que 
unha mínima intervención e asumir os gastos de mantemento. 
Neste caso non existe participación municipal sobre as 
actividades a desenvolver, sendo en esencia unha cesión de 
espazo regulada a través de convenios específicos. 

4
AUTOXESTIÓN 
CIDADÁ

ACTIVIDADE 
AUTOXESTIO-
NADA 

MODELOS POSIBLES: AUTOXESTIóN CIDADÁ - ACTIVIDADE AUTOXESTIONADA
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MODELOS POSIBLES: AUTOXESTIóN CIDADÁ - ACTIVIDADE AUTOXESTIONADA

O edificio da antiga Fábrica de Tabacos de Embaixadores é de 
titularidade pública, e está adscrito ao Ministerio de Cultura, a 
través da Dirección Xeral de Belas Artes (DGBA). 

A cesión realizouse á Asociación Cultural CSA La Tabacalera de 
Lavapiés, unha asociación creada pola asemblea do centro social 
-e á que calquera persoa pode asociarse- co único obxectivo de 
contar cunha figura legal válida que puidese facerse cargo da 
cesión. Nos propios estatutos da asociación faise explícito que 
non se inmisce na toma de decisións do CSA, deixando este 
asunto en mans da asemblea e das comisións que xestionan o 
centro -todas elas abertas a quen queira participar.

La Tabacalera defínese como un centro social, que impulsa a 
participación directa dos cidadáns na xestión do dominio público. 
Un centro cultural que entende a cultura como unha noción que 
abarca as capacidades creativas e sociais da cidadanía. Ditas 
capacidades comprenden non só a produción artística, senón 
tamén a acción social, o pensamento crítico e a difusión de ideas, 
obras e procedementos que buscan expandir e democratizar a 
esfera pública.

La Tabacalera
Madrid

http://latabacalera.
net/c-s-a-la-tabacalera-
de-lavapies

http://latabacalera.net
http://latabacalera.net
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Espazo de propiedade privada, que despois de máis de 35 anos de 
reivindicación e a través dunha cesión do Concello, converteuse 
nun equipamento de uso e xestión colectiva, aberto e xestionado 
directamente polos veciños e veciñas. Implica a máis de 300 
persoas e moitos proxectos e actividades que fixeron crecer o 
proxecto vertixinosamente.

Cara a 2008 constitúese a plataforma veciñal “Can Batlló és pel 
Barri” na que se agrupan movementos populares e asociacións 
de veciños, como o Centro Social de Sants e a Asemblea de 
Vecinos e Vecinas de la Bordeta. 

Can Batlló é un espazo de uso comunitario onde se realizan 
actividades musicais, culturais, auto-ocupacionais, reivindicativas 
ou de formación. É un gran recinto (de 1500 m2 a máis de 6000 
planificados) xestionado polos mesmos veciños e que xorde 
da falta de espazos municipais no barrio, o déficit de recursos 
públicos e de infraestruturas.

Can Batlló 
Barcelona

https://canbatllo.
wordpress.com

MODELOS POSIBLES: AUTOXESTIóN CIDADÁ - ACTIVIDADE AUTOXESTIONADA

https://canbatllo.wordpress.com
https://canbatllo.wordpress.com
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VALORACIóN DO EqUIPO

EDIFICIO DA CASA DA XUVENTUDE. PRAZA DO MATADOIRO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Análise do espazo e apuntamentos sobre modelos de autoxestión e co-xestión en espazos públicos.

Debido ao xa mencionado sobre o barrio de San Pedro en particular, e a cidade 
compostelá en xeral; o edificio da Casa da Xuventude preséntase como unha 
oportunidade para crear un punto de encontro, un lugar para albergar o potencial 
cultural e as inquedanzas dos composteláns; dotando á gran cantidade de creadores, 
makers, activistas do procomún, e cidadáns con “ganas de facer” dun espazo 
claramente demandado, e evitando así, a xa mencionada fuga de composteláns a 
outras cidades con máis oportunidades. 

Pode constituírse ademais nun punto clave de mostra e de encontro para creadores 
galegos e de moitos outros lugares do mundo, converténdose deste modo nun 
escaparate cara aos peregrinos e visitantes; así coma nun lugar de sinerxías e de 
aporte de ideas para o traballo en común. 

Polo seu especial emprazamento e existindo a posibilidade dunha recomendable 
apertura ao parque, xa dotado de hortos urbanos e dun centro medioambiental, 
converteríase nun espazo idóneo tamén para actividades de concienciación.

Con respecto aos modelos analizados consideramos que a estrutura da Casa 
da Xuventude é moi proclive a poder albergar calquera das modalidades, incluso 
coexistindo nos diferentes andares. O feito de que estea baleiro permite innumerables 
posibilidades, xa que é así moito máis flexible para a súa adaptación aos diferentes 
usos. 

En calquera caso e dende o noso punto de vista o modelo a implementar que 
máis se achegaría á realidade de Compostela sería o de co-xestión municipal 
e cidadá (apartado 3), aquel que aglutina ás distintas partes en prol dun traballo 
común: técnicos ou representantes municipais, representación das asociacións 
veciñais e un colectivo, que aglutine a todo aquel que queira participar. A clave do 
funcionamento desta vía acadaríase a través dunha comunicación e mediación real 
e colectiva entre os distintos implicados, podendo operar tamén como un laboratorio 
do procomún. A figura dun profesional ou equipo mediador/facilitador nestes casos 
sería imprescindible para que este tipo de modelos poidan chegar a ser efectivos, 
polo menos no seu comezo. 

Nos exemplos de proxectos analizados podemos apreciar que son, en xeral, 
iniciativas que comezan a súa andadura; o que resulta unha clara mostra de que nos 
atopamos ante unha vía na que aínda hai que experimentar. 
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VALORACIóN DO EqUIPO

Cabe destacar que o modelo de autoxestión cidadá dun espazo de titularidade pública, 
aínda que sexa moi interesante en canto ás oportunidades de empoderamento, pode 
dar lugar a unha xestión baixo condicións precarias para o colectivo mediador, polo 
que resultaría interesante estudar o xeito de dotar de recursos suficientes a aqueles 
que programen. Nesta liña resulta interesante explorar a vía seguida pola terceira 
convocatoria aberta de subvencións a actividades culturais levadas a cabo este ano 
por parte da concellería de Acción Cultural. Este tipo de convocatorias poderían axudar 
a xerar unha certa sensación de pertenza, sempre pretendendo un equilibrio entre a 
participación activa e a non apropiación do espazo, xa que estas convocatorias non 
serían de duración indeterminada, aínda que si poderían irse renovando.

Por último, entendemos este espazo como proclive para fomentar a realización de 
procesos formativos de autoxestión promovidos polo propio Concello, continuando 
coas propostas xa levadas a cabo, como o taller de mediación cultural “Que flúa”. Deste 
xeito, este espazo podería converterse nun referente onde continuar repensando as 
políticas culturais da cidade, así como potenciar unha relación máis fluída e próxima 
entre os colectivos e as institucións. 

En conclusión, un lugar común de experimentación cultural, cun claro obxectivo de 
retorno social.
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Ademais das achegas do equipo de titores, tivemos especialmente en conta dúas publicacións 
nas que participan docentes do Curso de Experto en Xestión Cultural da USC:

• “El futuro de los Centros Culturales en la Europa Creativa” (Ayuntamiento de Camargo 
- c2+i, culture+communication+innovation, 2015) é unha publicación dirixida por 
Roberto Gómez de la Iglesia e na que participa tamén, entre outros coautores, 
Eduard Miralles. Pode descargarse en https://c2masi.wordpress.com/2014/08/27/
el-futuro-de-los-centros-culturales/ 

• “ESPACIOS Para la Innovación, la Creatividad y la Cultura” (Econcult - Universitat de 
Valencia, 2015), onde participa Pau Rausell. A versión en castelán pode adquirirse 
en http://puv.uv.es/product_info.php?cPath=21_22_23_61&products_id=25204 e 
tamén pode consultarse o contido íntegro traducido ao inglés nunha excelente 
versión web-book: http://www.uv.es/spaces/ 

Outros espazos web e iniciativas de interese son:

• Barrio de San Pedro http://barriosanpedro.eu/o-barrio/ 

• Red Transibérica de Espacios Culturales Independientes http://www.transiberica.org/ 

• Red de Espacios Ciudadanos http://espaciosciudadanos.org/

• Trans Europe Halles http://teh.net/

• Arquitecturas Colectivas http://arquitecturascolectivas.net/la-red

E finalmente, publicacións que, a modo de guía, poden ser empregadas tanto por colectivos 
cidadáns como por administracións públicas para atopar acomodo normativo e legal á vontade 
de abrir novos modelos de xestión de espazos:

• Guías para a activación de espazos de Arquitecturas Colectivas    
http://arquitecturascolectivas.net/herramientas/grupos/guias-para-la-activacion-
de-espacios-de-aacc-version-para-imprimir

• “Guía práctica para la activación de espacios - inmuebles” de Arquitecturas Colectivas 
http://arquitecturascolectivas.net/sites/default/files/guiaactivacionespacios-
inmuebles_imprenta.pdf

• “Guía para la Activación de Vacíos Urbanos Autogestionados”    
http://www.todoporlapraxis.es/?p=976

• “Marco Común” da Red de Espacios Ciudadanos de Madrid    
http://www.espaciosciudadanos.org/wp-content/uploads/2016/01/Marco-
Comun-v1-4.pdf
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http://www.uv.es/spaces
http://barriosanpedro.eu
http://www.transiberica.org
http://espaciosciudadanos.org
http://teh.net
http://arquitecturascolectivas.net/la
http://arquitecturascolectivas.net/herramientas/grupos/guias
http://arquitecturascolectivas.net/sites/default/files/guiaactivacionespacios-inmuebles_imprenta.pdf
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Todas as fotografías realizadas por Marta Gómez, agás

• Foto panorámica praza do Matadoiro - COAG - https://twitter.com/arquitectosCOAG 

• Foto Barrio San Pedro 1 (rúa baleira) - barriosanpedro.eu 

• Foto Barrio San Pedro 2 (en festas) - de Fernando - www.elcorreogallego.es 

• Foto Nau Ivanow - www.transiberica.org 

• Foto Las Naves - www.lasnaves.com

• Foto Fabra i Coats - http://fabraicoats.bcn.cat/ca/fabricadecreacio 

• Foto ACTA - http://www.actagebouw.nl/agenda 

• Foto Harinera - de Javier - www.eldiario.es

• Foto Naquerant Espais - www.diba.cat

• Foto Tabacalera - http://latabacalera.net

• Foto Can Batlló- https://canbatllo.wordpress.com

CRÉDITOS FOTOGRAFÍAS

https://twitter.com/arquitectosCOAG
http://barriosanpedro.eu
http://www.elcorreogallego.es
http://www.transiberica.org
http://www.lasnaves.com
http://fabraicoats.bcn.cat/ca/fabricadecreacio
http://www.actagebouw.nl/agenda
http://www.eldiario.es
http://www.diba.cat
http://latabacalera.net
https://canbatllo.wordpress.com
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ANEXO

A CASA DA XUVENTUDE, A PRAZA 
DO MATADOIRO E A VALGADA DE 
BELVÍS

Fonte
A Xuntanza Asociación Veciñal 
Rúa Fraguas No 37, Baixo - 15703 Santiago de Compostela
CIF G15223159 
Teléfono 606 985 280
email: info@axuntanza.org
www.axuntanza.org 

mailto:info@axuntanza.org
http://www.axuntanza.org
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ANEXO

A casa da xuventude, a praza do matadoiro e a valgada de 
Belvís - Antecedentes remotos 

A valgada de Belvís (máis ou menos o que hoxe denominamos o Parque 
de Belvís) é un espazo de agros e hortas suburbanas con dous camiños 
principais que o cruzan (o que vai de San Fiz ao mosteiro de Belvís) e 
o que partindo deste vai cara o Sar para saír ao Viso. Dúas fontes son 
documentadas nesta contorna, a das Tripeiras (hoxe do Matadoiro) e a da 
Porta do Camiño; nacen alí mesmo. Citan os escritos a existencia dunha 
capela, hoxe desaparecida, dedicada a San Bieitiño. 

Documentase con claridade arredor da Fonte das Tripeiras e nas beiras do 
río a instalación de infraestruturas (píos, pozas) de tratamento de coiros a 
ceo aberto. 

Mandamentos e ordenanzas municipais prescriben a ordenación do rego 
das Tripeiras, o traslado dos píos de curtir, ordenan a instalación dun peche 
ou porta no acceso desde a actual pza do Matadoiro (para evitar as vistas 
desagradables) ou regulan o uso das augas residuais da matanza de 
animais e dos curtidos pois acaban contaminando as hortas. 

Vanse urbanizando progresivamente as actuais rúas de Virxe da Cerca, 
Castrón de Ouro-Sar, Calzada de San Pedro, Campo de San Antonio, 
Belvís e vaise pechando e separando a valgada de Belvís (e as actividades 
desagradables como o traballo das peles) das rúas principais. Hai maior 
permeabilidade canto mais lonxe do centro (zona do Olvido-Sar). 

O Concello manda construír un Matadoiro municipal nunha parcela ao 
carón da Fonte das Tripeiras (hoxe do Matadoiro), pode que sobre unha 
precaria instalación anterior. 

A cartografía amosa a valgada de Belvís (actual Parque) como un espazo 
case pechado en si mesmo, cunha orientación máis agraria pois as 
instalacións de curtido foron desaparecendo. Os camiños, o parcelario, os 
valados... manteranse ata o século XX. 

Valgada de Belvís ano 1750

Idade Media

Século XV

Séculos XVI-
XVIII

Séculos XV-XVIII

1696

Século XVIII
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Porta do Camiño 1743

Valgada de Belvís seculo XVIII 

Os irmáns Servida, instalan en Belvís, ao pé do río, a primeira fábrica 
moderna que houbo en Santiago para o curtido e tratamento de peles (é a 
curtidoría que está hoxe en obras). 

Manuel A. Huidobro instala, nas proximidades do Barrio de San Nicolás, 
outra fábrica de curtidos (esta é a que hoxe acolle o CIAC). 

Sobre o Matadoiro antigo fanse sucesivas ampliacións e remodelacións.

A cidade histórica de Santiago é declarada Conxunto histórico-artístico 
nun perímetro que sería ampliado posteriormente. A contorna da Pza do 
Matadoiro é espazo protexido pola leis do Patrimonio Histórico. 

Proxectase a demolición do antigo Matadoiro e a construción da actual 
Casa da Xuventude. Os obxectivos da intervención son: renovar o aspecto 
da praza cun novo edificio que a peche substituíndo o anterior e erradicar 
definitivamente a posibilidade da apertura dun vial que atravesara a 
valgada, hoxe Parque de Belvís. 

Aprobación inicial do Plan especial da Cidade Histórica de Santiago. Con 
distintos niveis de protección, entra todo o barrio de San Pedro ata o 
Cruceiro e a rúa Corredoira das Fraguas. 

Aprobase o Plan Especial do Parque de Belvís, para preservar a súa 
singularidade paisaxística e patrimonial (unha paisaxe medioambiental e 
patrimonial fosilizada).

1783

1798

Séculos XIX-XX

1940

1984

1994

2004
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A casa da xuventude, a praza do matadoiro e a valgada de 
Belvís - Antecedentes recentes 

Desde a AV A Xuntanza (e da veciñanza de San Pedro) hai unha constante 
preocupación pola zona, logo parque, que se concretou nun senfín de 
peticións (sendeiros, alumeado, mobilidade, o campo de fútbol, mellora 
dos accesos, sinalización...) e polo traballo a prol da súa posta en valor. É 
grazas a nós, como barrio, que usamos e puxemos en valor o espazo, que 
moita xente e usa o parque. 

O pleno do Concello aproba por unanimidade, a demolición do edificio da 
Casa da Xuventude para a apertura do Parque de Belvís. 

A AV A Xuntanza ten as primeiras noticias (verbais) concretas sobre un 
proxecto que daquela era aínda unha idea. 

Solicitase información á concellaría encargada (Desenvolvemento Urbano 
Sostible). Pedimos o proxecto de demolición pois a idea de “xa o fará a 
empresa que leve o contrato” non nos parece moi apropiada. 

Ao longo de todo o ano solicitase: proxecto de demolición e proxecto de 
intervención posterior (que deberían tramitarse conxuntamente). Pídese 
por escrito en xaneiro e moitas veces despois de palabra á concelleira 
responsable. 

Valgada de Belvís seculo XX

2000-2015

2011

2012

2013

2014
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Unha reunión da Comisión Asesora do Plan Especial aproba o proxecto 
de demolición que aínda ten que ser aprobado pola D.X. De Patrimonio. 
Sabemos que non gustou moito aos expertos e que o condicionan ao de 
intervención posterior. 

En maio solicitase unha entrevista co alcalde, Sr. Currás este é un dos 
temas da axenda pois queremos ver os proxectos. 

Tras a dimisión do Sr. Currás, xestionase unha reunión co novo alcalde. 
Seguimos agardando. 

A concelleira, Sra. Gutierrez confirma que o proxecto segue en marcha e 
que está redactándose o proxecto de arranxo posterior. Non vemos nin 
un nin o outro. Falase dunha licitación de máis de 160.000 euros só para 
tirar a Casa da Xuventude. Se sumamos o arranxo, estamos falando dun 
proxecto que custará cando menos 300.000 € (o 50% da obra da Rua de 
San Pedro ou da de quiroga Palacios). 

Poñemos o asunto en coñecemento de ICOMOS e a D.X. De Patrimonio; 
encargamos un informe histórico preliminar sobre a zona. Finalmente, 
conseguimos acceder ao proxecto técnico de demolición que contén 
precaucións arqueolóxicas a respecto de catas, transporte de materiais, 
peso da maquinaria a usar... e que destina máis de 20.000 euros a 
poñer herba no burato que vai quedar. Na mesma reunión se nos fala 
abstractamente dun proxecto de intervención posterior en preparación que 
consiste “nun arranxo da praza” que levará un graderío. 

A falta de noticias no Concello, o asunto está en mans de ICOMOS e a D.X. 
de Patrimonio. Seguimos agardando unha reunión na Alcaldía e non temos 
outra noticia máis alá do que sae na prensa e dunha atenta carta do Sr. 
Hernández repetindo o dos xornais. 

Abril 2014

Maio 2014

Xullo 2014

Outono 2014

Decembro 2014

Xaneiro 2015
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Conclusións do informe histórico: A valgada de Belvís 
como espazo patrimonial.  

Máis alá dos recoñecidos valores medioambientais e sociais, a valgada 
de Belvís ten unha relevantísima carga patrimonial, descoñecida debido ás 
escasas investigacións levadas a cabo sobre a súa historia. 

Esta falta de coñecemento histórico bótase en falta no Plan Especial do 
Parque de Belvís que atende principalmente os aspectos urbanísticos e 
paisaxísticos, omitindo calquera referencia específica ao seu contexto 
arqueolóxico. É unha omisión que compriría subsanar. 

Esta investigación básica permite albiscar un alto potencial desta zona 
como lugar no que veciñanza e visitantes podan coñecer e explorar un 
legado patrimonial moi diferente ao representado polo centro histórico 
(edificios nobres, urbanismo barroco, etc.) e moi próximo á realidade cotiá 
e económica doutro tempo. 

Tamén pon en entredito a teoría comunmente admitida de que a industria 
do coiro compostelá tivo o seu asentamento preferente nas beiras do río 
Sarela: foi alí onde se instalaron os emprendementos máis recentes que 
son os máis coñecidos e lembrados. 

Os valores patrimoniais da valgada de Belvís atinxen a dous aspectos 
básicos da economía urbana dos séculos medievais e modernos: a 
agricultura periurbana e a industria do curtido. 

Esta vocación da zona como espazo de traballo provocou o seu progresivo 
arredamento das vías principais (a actual Virxe da Cerca e Rúa de San 
Pedro), quedando moi pronto pechada por vivendas e pola urbanización 
da actual praza do Matadoiro. Da Porta do Camiño quedou separada tras 
a ordenanza de 1503.

A construción do Matadoiro municipal a finais do s. XVII ao carón da fonte 
das Tripeiras supuxo a consagración da zona como espazo ligado ao 
traballo das peles en convivencia con usos agrarios de proximidade.

Valgada de Belvís ano 1750
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Foi esta separación do resto da cidade o que permitiu a preservación de 
usos tradicionais, dando así lugar a unha especie de fosilización da paisaxe 
antiga que permitiu a súa conservación.

Sería recomendable o establecemento dun perímetro de máxima 
sensibilidade arredor dos fitos máis significativos do pasado do parque 
que permita a preservación dos restos arqueolóxicos que alí pode haber 
e a posta en marcha de estudos históricos e traballos arqueolóxicos que 
axuden a comprender, interpretar e divulgar esta parte tan descoñecida 
pero insólita da historia urbana. 

O potencial explicativo do seu subsolo, ao permaneceren case intactos os 
elementos superficiais na maior parte do territorio, é a súa maior fortaleza. 

Á luz da documentación histórica atopada e aquí estudada, os recursos 
patrimoniais que merecen un mellor coñecemento e posta en valor son os 
seguintes: 

• O antigo trazado viario. 

• Os usos agrarios e o seu parcelario (hoxe subxacentes no Parque). 

• As antigas fábricas de curtidos, polo que representan e polo seu 
potencial como espazos interpretativos do pasado da zona.

• A contorna inmediata da Fonte e Rego das Tripeiras e da localización 
do antigo matadoiro, pois é alí onde se situaron unha boa parte dos 
pelamios da Compostela medieval e moderna.

De todos eles, o de maior relevancia histórica e potencial científico e social 
é, sen dúbida, o relacionado cos pelamios da fonte e rego das Tripeiras.

ANEXO
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