
Concello de Santa Uxía de Ribeira 

 

Ao seu Alcalde D. Manuel Ruíz Rivas, á súa Concelleira de Cultura Dª. Elvira Pisos 

Arnoso, e ao equipo responsable do Goberno Municipal en xeral. 

 

ACCIÓN BARBANZA, grupo reivindicativo cultural e artístico, co obxecto de loitar polo 

benfacer das artes e da cidadanía, con sede SOCIAL en “ACCIÓN BARBANZA”, 

Devesa Nº 6-A, Pobra do Caramiñal, A Coruña. 

 

EXPÓN: 

 

Que ante unha ineficaz xestión do tecido artístico do Concello, a inexistencia de 

propostas que garantan a profesionalidade do sector das artes visuais, 

certames que espallen as inquedanzas artísticas ao pobo, adxudicacións libres 

e democráticas, etc., presentamos o actual documento co fin de que se 

repensen as súas políticas culturais e artísticas, e se asuman as realidades que 

o sector da cultura e da arte precisa para afrontar este tempo novo, de ideas 

novas baseadas na pluralidade e na igualdade para unha acción socialmente 

participativa.  

 

Por iso SOLICITAMOS: 

 

1- COPIA DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS DO 2014 EN MATERIA DE 

CULTURA, onde se detalle especificamente o tipo de política cultural que se 

levou a cabo. Solicitamos que este documento reflicta claramente a que 

actividade concreta se dedicou cada partida orzamentaria, a quen se destina, e 

con que propósito. 

 

2- QUE SE CONTEMPLE E SE ASUMA UN ORZAMENTO PROGRAMÁTICO 

E EXCLUSIVO PARA A ARTE E A CULTURA EN XERAL, ou, no caso contrario, 

que ese orzamento sexa contemplado por partidas reais e unitarias, e que esas 

partidas sexan transparentes e obxectivas, para que os veciños e artistas 

saiban de antemán e coñezan a oferta artística que o goberno vai elaborar 

perante todo o ano.  

 

3- DOTAR OS ORZAMENTOS DE INVESTIMENTOS REAIS PARA AS ARTES 

PLÁSTICAS. Dotar as salas de exposicións e conferencias de presuposto 

propio, exposicións, catálogos, posta en valor dos actos, presupostos en 

auditorios, escultura pública, pintura, certames, intervencións, instalacións 

culturais na rúa, recitais de poesía e calquera manifestación artística que teña 

cabida no ámbito local ou extralocal. Por exemplo: montaxe de exposición –400 

euros–, edición catálogo –350 euros–, dietas e desprazamento para 

conferencias ou intervencións  –100 euros–, e así sucesivamente …  

 



 

4- REFORMA URXENTE DOS HORARIOS DAS SALAS de exposicións, 

bibliotecas, museos, ou calquera tipo de acto organizado institucionalmente, 

para poder adaptalos ao tempo de lecer dos veciños e crear unha proposta 

socialmente educativa que redunde en novos hábitos sociais e participativos. 

ABRIR SÁBADOS, DOMINGOS E FESTIVOS (non poñeríamos obxección en 

que os DOMINGOS se abrise tan só ata as dúas da tarde, e pola SEMANA, ao 

menos, de seis a nove da noite). Acción Barbanza coida que este feito é de 

suma importancia para o desenvolvemento da actividade artística e a posta en 

valor da mesma, sempre en beneficio da sociedade e da cidadanía e en 

convivencia coa arte.  

 

5- DIGNIFICAR A FIGURA DO ARTISTA e valorar que cada manifestación súa, 

sexan intervencións, exposicións, etc., debe valorarse coma unha achega e 

posta en valor da arte cara á comunidade, e as institucións deben ofrecer as 

súas instalacións gratuitamente, os seus equipos técnicos, os seus técnicos de 

cultura para o bo fin destas manifestacións culturais encamiñadas a 

desenvolver unha sensibilidade artística e cultural. 

 

6- Solicitamos que todas aquelas propostas para adquirir BENS CULTURAIS E 

ARTÍSTICOS sexan mediante un concurso público de ideas, e baixo ningún 

concepto se poidan adxudicar por outro tipo de criterios, independentemente da 

súa contía económica, baixo os criterios dun TRIBUNAL ESPECIALIZADO, 

SOLVENTE E INDEPENDENTE. 

 

7- A CREACIÓN DE ESPAZOS COMÚNS DE TRABALLO E ZONAS DE 

CONVIVENCIA PARA ARTISTAS. Como parte da obra social do Concello, 

cremos que é beneficioso para a cidadanía e para a creación artística da zona 

a cesión de espazos municipais a fin de convertelos en talleres creativos para 

artistas ou artesáns. Estes espazos serán xestionados polos propios artistas 

aínda que serán de acceso libre a todos os cidadáns co fin de facilitar fluxos e 

intercambios produtivos entre creadores e espectadores. 

 

 8- QUE OS RESPONSABLES DO GOBERNO MUNICIPAL SE MANIFESTEN 

A FAVOR DA RETIRADA DO IVE CULTURAL, como medida urxente e 

necesaria para reactivar a saúde moral e económica das artes e da cultura. 

A MODO DE INFORMARCIÓN A ESTE ÚLTIMO RESPECTO: comunicarlles 

que en moitos países europeos a creación artística e a cultura están exentas 

do IVE, según se dependa dos ingresos anuais. 

 

 

 

 

 



Sen máis, coidamos que este MANUAL DE BOAS PRÁCTICAS, mude e faga 

repensar as súas políticas culturais e artísticas. 

Desexamos e agardamos que as nosas peticións sexan escoitadas e tomen as 

medidas oportunas coa maior brevidade posible. Esperamos a súa contestación e 

compromiso. 

 

Acción Barbanza       Ribeira 7 de Marzo do 2015 

 

Os abaixo firmantes:  

               

                                                 

  

  

  

 


