
PROPOSTAS DO BNG PARA O APOIO E REACTIVACIÓN DO SECTOR
CULTURAL NO CONCELLO DE GONDOMAR

Somos como somos, por termos esta cultura, e ela é o produto elaborado polo noso pobo, na
nosa lingua, desde tempos inmemoriais.

A cultura é lecer para quen a recibe, mais iso non significa que sexa prescindíbel, todo o
contrario. Nestes días de confinamento sabemos ben que xustamente a cultura pode ser
o  bálsamo que  nos  permita  chegar  á  fin  do  confinamento.  Realmente,  é  un  ben  de
primeira  necesidade,  pois  é  imprescindíbel  para  o  noso  benestar  emocional,  tan
necesario coma o físico.

Por outro lado, a cultura é PIB, xera riqueza económica para as persoas que a producen e
para todas as que son necesarias para obter o produto final, e así, para os lugares en que
esas persoas realizan o seu traballo. Detrás de cada creadora hai unha industria e varios
postos de traballo (música: tenda de instrumentos, modista, papelería,  son, publicista,
xornalista, tenda de discos...; libro: autora, editora, vendedora, imprenta, libreira...). Cada
produto cultural é moito máis ca un simple obxecto.
E podiamos seguir: a persoa creadora que cobra, compra: comida, roupa, calzado,... onde
vive, e fai mover a roda do consumo.

As  graves  consecuencias  que  no  plano  socioeconómico  vai  ter  a  crise  do  COVID19
obriga  ao  conxunto  de  actores  sociais  e  económicos  a  reformular  os  esquemas  de
interpretación,  actuación  e  traballo  cos  que  se  veu  traballando  nos  últimos  anos:
situacións  excepcionais  esixen  respostas  e  actuacións  excepcionais,  e  as
administracións  teñen  o  deber  de  se  adaptar,  con  comprensión  e  flexibilidade,  ás
necesidades  creadas  na  realidade  sobre  a  que  operan,  por  causa  dunha  crise  que
removeu todas as planificacións e todos os escenarios.

O eido da cultura é un sector grandemente atomizado e precarizado,  financeiramente
fráxil e con escasa capacidade de resistencia en contextos adversos como o da crise de
2008 ou a crise do COVID19 que agora comezamos a enxergar.  Para os colectivos e
axentes culturais estamos diante dun contexto non só de perda de recursos e ingresos,
senón de loita pola propia supervivencia en moitos casos. As decisións que adopten as
administracións  neste  momento  van  resultar  determinantes  para  facer  posíbel  o
mantemento da actividade e dos postos de traballo.



Á hora de adoptar esas decisións,  débese ter sempre en conta que a acción creativa
desenvolvese desde un momento moi anterior á obtención do  produto final,  e que ese
proceso conleva un investimento previo que,  en ausencia de ingresos pola actividade
normal de quen crea, só poderá ser soportado co apoio económico das administracións.

Así  mesmo,  é  importante  tamén  non  perder  de  vista  que  as  entidades  culturais
existentes en Gondomar, incluídas as parroquiais, producen a maior parte da actividade
cultural do noso concello. 

En  coherencia  co  antedito,  desde  o  BNG  de  Gondomar  achegamos unha  serie  de
propostas que consideramos deben estar centradas en catro liñas de actuación: 

 Evitar sobre-penalizar ás persoas, grupos, entidades e empresas beneficiarias de
contratos e subvencións que se vexan afectadas por este contexto.

 Dar facilidades para a re-programación da actividade cultural suspendida e apoiar
a quen padece a cancelación de actividades durante este período.

 Re-estruturar a planificación orzamentaria de 2020 para, manténdose no marco
xeral  das  cantidades  e  previsións  orzamentarias  municipais,  priorizar  liñas  e
iniciativas que resulten eficaces para mitigar  os efectos negativos da crise do
COVID19 no ámbito cultural. 

 Contar en todo momento coa participación dos colectivos e axentes culturais , co
obxectivo de garantir a continuidade da actividade cultural no concello. En canto
sexa posible manter unha reunión con todas as asociacións, entidades e axentes
culturais  para  abordar  esta  problemática  e  tomar,  coa  súa  complicidade,  as
medidas máis acaídas.

Baseadas nesas liñas de actuación, desde o BNG achegamos as seguintes propostas, 

1. PAGAMENTOS e SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS.

•  Priorizar no  inmediato  a  realización  dos  pagamentos pendentes,  de  existir,  a
entidades, asociacións, grupos e artistas.

•  Convocar,  á  maior  brevidade posible,  as  subvencións municipais de cultura para
2020 incluíndo nas bases o pago anticipado dunha porcentaxe do 70% no momento
da  resolución  inicial  e  o  pagamento  do  30%  restante  unha  vez  xustificadas  as
actividades.  E  non  revocalas  no  caso  de  que  o  obxecto  destas  non  se  chega  a
producir por cancelación ou aprazamento motivado polo coronavirus.

• Manter, e ampliar se for preciso, as subvencións nominativas a entidades culturais
para o ano 2020, asinándoas e facéndoas efectivas á maior brevidade posible,  aínda
que, por causa do COVID-19, estas non poidan cumprir os convenios que adoitan levar
a  aparelladas  ao  non  poder  realizar  as  actividades  ou  actuacións  previstas  nos
mesmos. 



• Dar respaldo institucional e económico a aqueles eventos culturais que cada ano se
desenvolven no noso concello e  que por  mor  da  situación de  crise  non puideran
celebrarse até agora ou vaian ter dificultades para se celebrar no futuro (certames
literarios, de teatro, seráns, concertos, festivais,...), garantindo que poidan manterse
no futuro. 

2. ACTIVIDADES E PROGRAMACIÓNS PROPIAS DO CONCELLO.

• Crear un apartado específico na páxina web do Concello adicado a cultura, ao seu
apoio e difusión. 

•  Comunicar  a  entidades,  asociacións,  grupos,  artistas,  o  mantemento  da
programación  propia  e  o  respecto  aos  contratos  existentes de  telas  feito  con
anterioridade á crise sanitaria do COVID-19, tratando de acordar novas datas para o
seu desenvolvemento.

• No momento en que se recupere a normalidade, priorizar a contratación entidades,
asociacións,  grupos,  artistas  e  persoas  da  cultura  da  localidade  e  a  creación  en
galego,  desde  a  perspectiva  de  axudar  á  recuperación  da  actividade  cultural,
comezando por quen temos máis preto de nós.

•  Garantir as achegas municipais comprometidas para aquelas actividades culturais
canceladas pola crise do COVID-19 que non for posíbel re-programar.

•  Re-investir  en cultura as partidas  orzamentarias desta área que non poidan ser
executadas por mor da crise do coronavirus, incrementando a programación cultural
co obxecto de colaborar na recuperación do sector.

• En previsión da imposibilidade de convocar actos con público en varios meses, crear
un programa/carteleira de proxección de actividades, actuacións e concertos onde os
diferentes entidades, grupos e artistas poidan mostrar os seus traballos pendurando
as súas obras gravadas na páxina web do concello,  nas súas propias ou nas das
entidades das que fan parte.

3. INVESTIMENTOS

• Programar e realizar o investimento preciso en infraestruturas que faciliten e pulen o
desenvolvemento de proxectos socio-culturais de Gondomar, dando cumprimento aos
compromisos establecidos con aquelas entidades que desenvolven a súa actividade
en  locais  de  titularidade  municipal,  a  respecto  do  mantemento  e  mellora  das
instalacións. 

Gondomar, 30 de abril de 2020


